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ب

التصريح بأصالة الرسالة

–بكل وعي وإنصاف –الشخص الذي وقع على هذه الورقة 
.ديهيبأن هذه الرسالة البسيطة هي مثرة جهده وعمل اف تصرحيا مؤكدصرّ 

ا منقولة فيما بعدظهرإذا و  أو أو انتحال بية دأأو نتيجة سرقة أ
سواء أكانتو ، من قبل شخص فأكثرغري شرعيةبطريقة مساعدة 

العلمية ، وافق الباحث على إلغاء الدرجة املساعدة تامة أو غري تامة
خضوعا ملقتضى القانون.

ه1436حمرم3
..........................مكاسر،

م    2014أكتوبر27
الكاتب،

عبد الحميد سليمان
80100212097رقم التسجيل: 



ج

الرسالةاالعتماد على 

األسماء الموصولة وإستعماالتها في سورة الكهف الرسالة بعنوان: "
رقم التسجيل: ،عبد الحميد سليمان" اليت كتبها (دراسة تحليلية نحوية)

18، قد ناقشتها جلنة املناقشة يف يوم اخلميس التاريخ 80100212097
املوافقة عليها  ه، وقد متت 1436صفر 25م املوافق للتاريخ 2014ديسمرب 

كشرط من الشروط املطلوبة للحصول على درجة املاجستري يف قسم اللغة العربية 
ا جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية ملرحلة الدراسات العليا مكاسر بعد  وأدا

إجراء اإلصالحات الالزمة.
:المشرف األول

......)........(......أ.د. احلاج حممد رشدي خالد، م.أ.   .1
المشرف الثاني:

........).....(.......د. احلاج عبد الرؤوف عالية، م.أ.غ.   .1
المناقشون:

..........).....(.....أ.د. احلاج صرب الدين غرجننج، م.أ..1
.......).....(........حلاجة عمرة قاسم، م.أ.د. ا.2
..........).....(.....أ.د. احلاج حممد رشدي خالد، م.أ..3
.............).....(..د. احلاج عبد الرؤوف عالية، م.أ.غ..4

ه1436صفر    29 ..................................مكاسر، م    2014ديسمرب 22
مدير الدراسات العليا،

محمود، م.أ.أ.د. الحاج محمد ناصر 



د

رقم التوظيف: 
195408161983031004

تجريد البحث

عبد الحميد سليمان:أسم الباحث
80100212097:رقم التسجيل

(دراسة سورة الكهفا يفوصولة وإستعماالملاألمساء ا:الرسالةعنوان
حنوية)حتليلية 

ا يف سورة عنتحبثهذه الرسالة األمساء املوصولة وإستعماال
دف إىل ثالثة أهداف (دراسة حتليلية حنوية).الكهف وعليه أن الرسالة 
رئيسية: 

األول: معرفة وإستنباط اآليات احملتوية من األمساء املوصولة يف السورة.
الثاين: معرفة إستعمال األمساء املوصولة يف السورة.

اآليات املتصلة يف اإلعراب يف السورة.الثالث: معرفة حمل 
هذا البحث يف واقع األمر يعتمد أكثر مصادره ومراجعه على 
املكتبات. فاملنهج الذي يسلكه الباحث هو مجع املعلومات املتعلقة 
بالبحث بشكل املسوّدة واجلذذات بُغيَة مراجعة البحث كما ينبغي. فقام 

أحكامها. وبالتايل قد إستخدم الباحث بقراءة املواد الالزمة وإستنباط
الباحث منهجيا واجتهاديا يف آٍن واحد، حىت يتوصل الباحث إىل أهم 

النتائج الرئيسية اليت يراد إبرازها يف البحث.
وأظهرت نتائج البحث أن إستعماالت األمساء املوصولة قسمان: 

مل ) "الذي" تستع1أما املوصولة اخلاصة (املوصول اإلمسي): حريف.إمسي و 



ه

فهو 18للمفرد املذكر العاقل كما قوله سبحانه وتعاىل يف سورة الكهف/
) "الذين" تستعمل جلمع املذكر العاقل كما قوله 2، 37و1اآلية: 

، 28، و21، و4، و2فهو اآلية: 18سبحانه وتعاىل يف سورة الكهف/
. وأما املوصولة 107، و105، و104، و102، و101، و52، و30و

"من" تستعمل للعاقل كما قوله سبحانه ) 1اإلمسي): املشرتكة (املوصول
، 87، و57، و30، و28، و15فهو اآلية: 18وتعاىل يف سورة الكهف/

وللعاقل وللعاقَلْني لغري العاقل تستعمل املوصولة املشرتكة ) "ما" 88،2و
فهو اآلية: 18يف سورة الكهف/كما قوله سبحانه وتعاىلوجلمع العاقل  

، 66، و64، و57، و56، و49، و42، و39، و27، و8، و7
أما إستعمال املوصول احلريف "ما" تستعمل لغري . و 82، و78، و68و

كما قوله سبحانه وتعاىل يف سورة وجلمع العاقل  وملفرد العاقل العاقل 
.73و، 58، و56، و49و، 16، و12فهو اآلية: 18الكهف/

الذين يرغبون ونرجو من هذا البحث لزيادة معرفة التالميذ والطالب 
ا من علم النحو حىت يكونوا فامها وُملما  يف التعمق يف اللغة العربية ومشتقا
لألمساء املوصولة على وجه اخلصوص بغية تسهيل إستخراج املعاين املعتربة 

أو املرجّوة يف القرآن الكرمي.



و

ديتمه
ن الرحيمبسم اهللا الرمح

حتاد املسلمني يفااللغة العربية لغة مباركة ولغة جعل ياحلمد هللا الذ
ا. والصالة والسالم على رسوله الكرمي املصطفى مشارق األرض ومغار

.وعلى اله وأصحابه األكرمني خلقاحممد سيدنا وموالنا
استطعت إمتامحىت وهداينينقفو يأشكر اهللا تعاىل الذفوبعد: 

للحصول على تكون شرطا من الشروط املطلوبةكتابة هذه الرسالة اليت
ا جبامعة عالء الدين اإلسالمية  درجة املاجستري يف قسم اللغة العربية وأدا

كاسر.مبسات العليا رادالرحلةاحلكومية مل
األمساء سرار أهذه الرسالة أعرضها إىل من يقرأها ليستفيد من 

ا  رتف أن هذه الرسالة، وأعالكهفسورة يفاملوصولة معانيها وإستعماال
الكمال لقصور نع، بل كانت بعيدة أالبسيطة ال ختلو من النقائص واألخط

من ساعدة ح واإلرشاد واملئ. ولكن بفضل النصاملكتهااإلستطاعة اليت
ستطعت إمتام هذه الرسالة. ومن مث كان من املستحق أن أقدم اأساتذيت

منهموأخص ،إىل العلم النافعأرشدوينلذين ليالتحية وجزيل شكر 
بالذكر:



ز

در غاسنج ه ت، م.س. رئيس جامعة عالء اأ. د. احلاج عبد الق.1
ه.يبئاإلسالمية احلكومية مبكاسر، وناالدين 

سات العليا الذي بذل ا، مدير الدر .حممد ناصر حممود، م.أأ. د. احلاج.2
جهوده يف توجيه الدراسات العليا جامعة عالء الدين اإلسالمية

احلكومية  مبكاسر.
ا .3 الفاضلة د. احلاجة عمرة قاسم، م.أ. رئيسة قسم اللغة العربية وأدا

ذا البحث. اليت ساعدتين بتقدمي بعض املواد املتعلقة 
د. احلاج عبد أ.د. احلاج حممد رشدي خالد، م.أ. و نيالفاضلنياملشرف.4

الرسالة قد أشرفا على كتابة هذه ن يالرؤوف عالية، م.أ.غ. اللذ
بإخالص وصرب.

جامعة املسلمني رئيسة، م.أ.، نور جاياأ.د. احلاجة مسرورة خمتار.5
واملصروفاتبتقدمي التوجيهات املاديةشرفتتاليتمبكاسر اإلندونيسية

الكاتب خالل قيامه بكتابة هذا البحث.إىل
بيئة  النشر الدعوة و د. احلاج حممد إسحاق صمد، م.أ. رئيس هيئة .6

شرفكاسر الذي تمبجامعة املسلمني اإلندونيسية للجامعةاإلسالمية
الكاتب خالل قيامه بكتابة هذا البحث.إىلبتقدمي التوجيهات املعنوية



ح

عميد املكتبة عثمان بن عفان جامعة املسلمني اإلندونيسة مبكاسر .7
رحلةاملركزية جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية ملعميد املكتبةو 
مقرها األول، وخاصة موظفي املكتبة فرع كاسر يف مبراسات العليا دال

خدموا الكاتب خدمة جليلة دسات العليا يف مقرها الثاين الذين قاالدر 
بسهولة ويسر.لهاملراجع عارةإيف 

يف ترقية تفكرييالذين بذلوا جهودهم وطاقتهمكّل األساتذة املدرسني .8
الدراسات العليا جامعة من املرحلة اإلبتدائية إىل أن وصلت إىل قسم 

سر.اعالء الدين اإلسالمية احلكومية مبك
الدراسات العليا جامعة عالء الدين اإلسالمية مرحلةموظفي مجيع.9

كاسر الذين قد ساعدوا الكاتب يف  مبراسات العليا دالرحلةاحلكومية مل
اية ومتام كتابة هذه الرسالة.ية كثري من األمور منذ بدا الدراسة إىل 

م و الذين ال أذكر أمساءهمعزاءوأصدقائي األ.10 مارشادإعلى مساعد
ىف إمتام هذه الرسالة.

إىل أن بلغت سن يتربية حسنة منذ صغر ني اللذين ربياينميالكر يَّ والدَ .11
اللهم اغفر يل ولوالديَّ وارمحهما  إىل احلق والصواب.يناالرشد وأرشد

كما ربياين صغريا. اللهم اجعل قربمها روضة من رياض اجلنة مع األبرار 
يا أرحم الرامحني، آمني.يا عزيز يا غفار



ط

ميد بن عبد احلزة مهأمر اهللا وأوالدي بنتمشسيةزوجيت احلبيبة ست.12
ميد ومشس بن عبد احلميد وعبد احلكيم بنت عبد احلهجرة ماوش

ميد الذين دفعوين بن عبد احلميد وحممد فاضل بنت عبد احلالضحى 
رحلةجامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية ملدراسيت يف حىت أستمر 

كاسر.مبالدراسات العليا 
ومسامهة إال أن تكون هلا منفعة إىن ال أرجوا من هذه الرسالةوأخريا

التوفيق واهلداية، آمني يا رب العاملني.بارزة لدى القراء ، ونسأل اهللا 

ه1436حمرم3
..........................مكاسر،

م    2014أكتوبر27
الكاتب،

عبد الحميد سليمان
80100212097رقم التسجيل: 
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ب

التصريح بأصالة الرسالة

–بكل وعي وإنصاف –الشخص الذي وقع على هذه الورقة 
.ديهيبأن هذه الرسالة البسيطة هي مثرة جهده وعمل اف تصرحيا مؤكدصرّ 

ا منقولة فيما بعدظهرإذا و  أو أو انتحال بية دأأو نتيجة سرقة أ
سواء أكانتو ، من قبل شخص فأكثرغري شرعيةبطريقة مساعدة 

العلمية ، وافق الباحث على إلغاء الدرجة املساعدة تامة أو غري تامة
خضوعا ملقتضى القانون.

ه1436حمرم3
..........................مكاسر،

م    2014أكتوبر27
الكاتب،

عبد الحميد سليمان
80100212097رقم التسجيل: 



ج

الرسالةاالعتماد على 

األسماء الموصولة وإستعماالتها في سورة الكهف الرسالة بعنوان: "
رقم التسجيل: ،عبد الحميد سليمان" اليت كتبها (دراسة تحليلية نحوية)

18، قد ناقشتها جلنة املناقشة يف يوم اخلميس التاريخ 80100212097
املوافقة عليها  ه، وقد متت 1436صفر 25م املوافق للتاريخ 2014ديسمرب 

كشرط من الشروط املطلوبة للحصول على درجة املاجستري يف قسم اللغة العربية 
ا جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية ملرحلة الدراسات العليا مكاسر بعد  وأدا

إجراء اإلصالحات الالزمة.
:المشرف األول

......)........(......أ.د. احلاج حممد رشدي خالد، م.أ.   .1
المشرف الثاني:

........).....(.......د. احلاج عبد الرؤوف عالية، م.أ.غ.   .1
المناقشون:

..........).....(.....أ.د. احلاج صرب الدين غرجننج، م.أ..1
.......).....(........حلاجة عمرة قاسم، م.أ.د. ا.2
..........).....(.....أ.د. احلاج حممد رشدي خالد، م.أ..3
.............).....(..د. احلاج عبد الرؤوف عالية، م.أ.غ..4

ه1436صفر    29 ..................................مكاسر، م    2014ديسمرب    22
مدير الدراسات العليا،

محمود، م.أ.أ.د. الحاج محمد ناصر 



د

رقم التوظيف: 
195408161983031004

تجريد البحث

عبد الحميد سليمان:أسم الباحث
80100212097:رقم التسجيل

(دراسة سورة الكهفا يفوصولة وإستعماالملاألمساء ا:الرسالةعنوان
حنوية)حتليلية 

ا يف سورة عنتحبثهذه الرسالة األمساء املوصولة وإستعماال
دف إىل عليه أن و (دراسة حتليلية حنوية).الكهف ثالثة أهداف الرسالة 
رئيسية: 
.سورةالاألمساء املوصولة يف توية مناآليات احملوإستنباطمعرفةاألول: 

الثاين: معرفة إستعمال األمساء املوصولة يف السورة.
.يف السورةاآليات املتصلة يف اإلعرابالثالث: معرفة حمل 

يف واقع األمر يعتمد أكثر مصادره ومراجعه على هذا البحث 
املكتبات. فاملنهج الذي يسلكه الباحث هو مجع املعلومات املتعلقة 

مراجعة البحث كما ينبغي. فقام بالبحث بشكل املسوّدة واجلذذات بُغيةَ 
أحكامها. وبالتايل قد إستخدم وإستنباطزمة الباحث بقراءة املواد الال

واحد، حىت يتوصل الباحث إىل أهم الباحث منهجيا واجتهاديا يف آنٍ 
النتائج الرئيسية اليت يراد إبرازها يف البحث.

أن إستعماالت األمساء املوصولة قسمان: وأظهرت نتائج البحث
مل ) "الذي" تستع1إمسي وحريف. أما املوصولة اخلاصة (املوصول اإلمسي): 



ه

فهو 18للمفرد املذكر العاقل كما قوله سبحانه وتعاىل يف سورة الكهف/
) "الذين" تستعمل جلمع املذكر العاقل كما قوله 2، 37و1اآلية: 

، 28، و21، و4، و2فهو اآلية: 18سبحانه وتعاىل يف سورة الكهف/
. وأما املوصولة 107، و105، و104، و102، و101، و52، و30و

) "من" تستعمل للعاقل كما قوله سبحانه 1اإلمسي): املشرتكة (املوصول
، 87، و57، و30، و28، و15فهو اآلية: 18وتعاىل يف سورة الكهف/

تستعمل لغري العاقل وللعاقل وللعاقَلْني املوصولة املشرتكة) "ما"88،2و
فهو اآلية: 18وجلمع العاقل كما قوله سبحانه وتعاىل يف سورة الكهف/

، 66، و64، و57، و56، و49، و42، و39، و27، و8، و7
. وأما إستعمال املوصول احلريف "ما" تستعمل لغري 82، و78، و68و

حانه وتعاىل يف سورة وجلمع العاقل كما قوله سبوملفرد العاقل العاقل 
.73، و58، و56، و49، و16، و12فهو اآلية: 18الكهف/
الذين يرغبون نرجو من هذا البحث لزيادة معرفة التالميذ والطالب و 

ا من علم النحو حىت يكونوا فامها وُملما  يف التعمق يف اللغة العربية ومشتقا
اج املعاين املعتربة لألمساء املوصولة على وجه اخلصوص بغية تسهيل إستخر 

أو املرجّوة يف القرآن الكرمي.
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ديتمه
ن الرحيمبسم اهللا الرمح

حتاد املسلمني يفااللغة العربية لغة مباركة ولغة جعل ياحلمد هللا الذ
ا. والصالة والسالم على رسوله الكرمي املصطفى مشارق األرض ومغار

.األكرمني خلقاوعلى اله وأصحابه حممد سيدنا وموالنا
استطعت إمتامحىت وهداينينقفو يأشكر اهللا تعاىل الذفوبعد: 

للحصول على تكون شرطا من الشروط املطلوبةكتابة هذه الرسالة اليت
ا جبامعة عالء الدين اإلسالمية  درجة املاجستري يف قسم اللغة العربية وأدا

كاسر.مبسات العليا رادالرحلةاحلكومية مل
األمساء سرار أهذه الرسالة أعرضها إىل من يقرأها ليستفيد من 

ا  رتف أن هذه الرسالة، وأعالكهفسورة يفاملوصولة معانيها وإستعماال
الكمال لقصور نع، بل كانت بعيدة أالبسيطة ال ختلو من النقائص واألخط

من ساعدة ح واإلرشاد واملئ. ولكن بفضل النصاملكتهااإلستطاعة اليت
ستطعت إمتام هذه الرسالة. ومن مث كان من املستحق أن أقدم اأساتذيت
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منهموأخص ،إىل العلم النافعأرشدوينلذين ليالتحية وجزيل شكر 
بالذكر:

در غاسنج ه ت، م.س. رئيس جامعة عالء اأ. د. احلاج عبد الق.1
ه.يبئاإلسالمية احلكومية مبكاسر، وناالدين 

سات العليا الذي بذل ا، مدير الدر .حممد ناصر حممود، م.أأ. د. احلاج.2
جهوده يف توجيه الدراسات العليا جامعة عالء الدين اإلسالمية 

احلكومية  مبكاسر.
ا .3 الفاضلة د. احلاجة عمرة قاسم، م.أ. رئيسة قسم اللغة العربية وأدا

ذا البحث. اليت ساعدتين بتقدمي بعض املواد املتعلقة 
د. احلاج عبد أ.د. احلاج حممد رشدي خالد، م.أ. و نيالفاضلنياملشرف.4

قد أشرفا على كتابة هذه الرسالة ن يالرؤوف عالية، م.أ.غ. اللذ
بإخالص وصرب.

جامعة املسلمني رئيسة، م.أ.، نور جاياأ.د. احلاجة مسرورة خمتار.5
واملصروفاتبتقدمي التوجيهات املاديةشرفتتاليتمبكاسر اإلندونيسية

الكاتب خالل قيامه بكتابة هذا البحث.إىل
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بيئة  النشر الدعوة و د. احلاج حممد إسحاق صمد، م.أ. رئيس هيئة .6
بتقدمي شرفكاسر الذي تمبجامعة املسلمني اإلندونيسية اإلسالمية

الكاتب خالل قيامه بكتابة هذا البحث.إىلالتوجيهات املعنوية
املسلمني اإلندونيسة مبكاسر عميد املكتبة عثمان بن عفان جامعة .7

رحلةاملركزية جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية ملعميد املكتبةو 
مقرها األول، وخاصة موظفي املكتبة فرع كاسر يف مبراسات العليا دال

خدموا الكاتب خدمة جليلة دسات العليا يف مقرها الثاين الذين قاالدر 
بسهولة ويسر.لهاملراجع عارةإيف 

يف ترقية تفكرييالذين بذلوا جهودهم وطاقتهمكّل األساتذة املدرسني .8
الدراسات العليا جامعة من املرحلة اإلبتدائية إىل أن وصلت إىل قسم 

سر.اعالء الدين اإلسالمية احلكومية مبك
الدراسات العليا جامعة عالء الدين اإلسالمية مرحلةموظفي مجيع.9

كاسر الذين قد ساعدوا الكاتب يف  مبراسات العليا دالرحلةاحلكومية مل
اية ومتام كتابة هذه الرسالة.كثري من األمور منذ بدا ية الدراسة إىل 

م و الذين ال أذكر أمساءهمعزاءوأصدقائي األ.10 مارشادإعلى مساعد
ىف إمتام هذه الرسالة.
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إىل أن بلغت سن يتربية حسنة منذ صغر ني اللذين ربياينميالكر يَّ والدَ .11
اللهم اغفر يل ولوالديَّ وارمحهما  إىل احلق والصواب.يناالرشد وأرشد

كما ربياين صغريا. اللهم اجعل قربمها روضة من رياض اجلنة مع األبرار 
يا أرحم الرامحني، آمني.يا عزيز يا غفار

ميد بن عبد احلأمر اهللا وأوالدي محزة بنتزوجيت احلبيبة سيت مشسية.12
ميد ومشس الضحى بن عبد احلميد وعبد احلكيم بنت عبد احلجرة ومشه

ميد الذين دفعوين حىت بن عبد احلميد وحممد فاضل بنت عبد احل
رحلةجامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية ملدراسيت يف أستمر 

كاسر.مبالدراسات العليا 
ومسامهة إال أن تكون هلا منفعة إىن ال أرجوا من هذه الرسالةوأخريا

بارزة لدى القراء ، ونسأل اهللا التوفيق واهلداية، آمني يا رب العاملني.

ه1436حمرم3
..........................مكاسر،

م    2014أكتوبر27
الكاتب،

عبد الحميد سليمان
80100212097رقم التسجيل: 
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Name Researcher: Abd. Hamid Sulaiman
NIM : 80100212097
Title of Theses : Ism Maushül (Word Connectors) and their Usages on Sürah

Al-Kahfi (With Approaches/Analysis of Ilmu Nahwu)

This theses is the study of Ism Maushül (Word Connectors) on Sürah
Al-Kahfi (Within Nahwu Approaches/Nahwu Analysis). The aims of this thesis are to
understand three important points:
1. The verses whithin have connection with Ism Maushül (Word Connectors) at

Sürah Al-Kahfi.
2. The using of Ism Maushül (Word Connectors) at Sürah Al-Kahfi.
3. I’rab Ism Maushül (Word Connectors) at Sürah Al-Kahfi.

This research is library research, which is used by writer in the collection of
data, reading many kinds of literatures dealing with the discussion and as soon as
made a notes as a reading resources in the writing of this theses, and then using
analysis method of data by using two kinds of methods: 1) Muqäranah Method
(Comparative Method) is applied to make a conclusion to compare between on data
with another, 2) Tamtsïl Metode (Sampling Method) elates choose important data
relates to the discussion about Sürah Al-Kahfi in order to express some important
things.

The result of this research show that using of Ism Maushül (Word
Connectors) consist of Ismy and Harfy. Maushül Khässhah (Mausül Ismy):
1) “Alladzïy” is used for intelligent single man as Allah said at Sürah Al-Kahfi/18: 1,
and 37, 2) “Alladzïyna” is used for intelligent plural men as Allah said at Sürah
Al-Kahfi/18: 2, 4, 21, 28, 30, 52, 101, 102, 104, 105, and 107. Maushül Musytarik
(Maushül Ismy): 1) “Man” is used to single man as Allah said at Sürah Al-Kahfi/18:
15, 28, 30, 57, 87, and 88, 2) “Mä” Maushül Musytarik used to things without
thoughts as Allah SWT. at Sürah Al-Kahfi/18: 7, 8, 27, 39, 42, 49, 56, 57, 64, 66, 68,
78, and 82. While the using of Maushül Harfy “Mä” used to things without thoughts
as Allah SWT. at Sürah Al-Kahfi/18: 12, 16, 49, 56, 58, and 73.
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This rearch will have value for the students who want to explore Arabic
Language through study of Nahwu, so they explore more about Ism Maushül (Word
Connectors) especially to undertand ma’aniy or the meanings of verses at the
Al-Qur’an.
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Nama Peneliti : Abd. Hamid Sulaiman
NIM : 80100212097
Judul Tesis : Isim Maushül (Kata Penghubung) dan Penggunaannya pada

Sürah Al-Kahfi (Dengan Pendekatan/Analisis Ilmu Nahwu)

Tesis ini membahas tentang Isim Maushül (Kata Penghubung) dan
Penggunaannya pada Surah Al-Kahfi (Dengan Pendekatan/Analisis Ilmu Nahwu).
Dan tesis bertujuan untuk memahami tiga hal pokok:
1. Ayat-ayat yang berhubungan dengan Isim Maushül pada Sürah Al-Kahfi.
2. Penggunaan Isim Maushül (Kata Penghubung) pada Sürah Al-Kahfi.
3. I’rab Isim Maushül (Kata Penghubung) pada Sürah Al-Kahfi.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka. Metode yang digunakan oleh peneliti
dalam pengumpulan data dengan jalan membaca buku-buku yang berkaitan dengan
pembahasan, dengan segera mencatat pada catatan tersendiri sebagai sumber bacaan
dalam penulisan tesis ini, kemudian selanjutnya digunakan metode analisa data
dengan dua cara yaitu: 1) Metode Muqäranah (Metode Perbandingan) yaitu:
membandingkan data yang satu dengan data yang lain kemudian mengambil suatu
kesimpulan dari beberapa kesimpulan, 2) Metode Tamtsïl (Metode Sampling) yaitu:
memilih data-data yang penting yang ada hubungannya dengan pembahasan pada
Sürah Al-Kahfi untuk menghasilkan unsur-unsur penting yang ingin ditonjolkan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Isim Maushül (Kata
Penghubung) terdiri dari Ismy dan Harfy. Adapun Maushül Khässhah (Maushül
Ismy): 1) “Al-Ladzïy” digunakan untuk tunggal laki-laki berakal sebagaimana firman
Allah SWT. pada Sürah Al-Kahfi/18: 1 dan 37, 2) “Al-Ladzïyna”  digunakan untuk
jama’ laki-laki berakal sebagaimana firman Allah SWT. pada Sürah Al-Kahfi/18: 2,
4, 21, 28, 30, 52, 101, 102, 104, 105 dan 107. Dan adapun Maushül Musytarik
(Maushül Ismy): 1) “Man” digunakan untuk tunggal laki-laki berakal sebagaimana
firman Allah SWT. pada Sürah Al-Kahfi/18: 15, 28, 30, 57, 87 dan 88, 2) “Mä”
Maushül Musytarik digunakan untuk yang tidak berakal, berakal, dan jama’ berakal
sebagaimana firman Allah SWT. pada Sürah Al-Kahfi/18: 7, 8, 27, 39, 42, 49, 56, 57,

repo-5
Typewritten text
ABSTRAK



ه

64, 66, 68, 78 dan 82. Dan adapun penggunaan Maushül Harfy “Mä” digunakan
untuk yang tidak berakal, tunggal berakal, dan jama’ berakal sebagaimana firman
Allah SWT. pada Sürah Al-Kahfi/18: 12, 16, 49, 56, 58, dan 73.

Pada akhirnya penelitian ini diharapkan menjadi nilai tambah dan
pengetahuan bagi siswa dan mahasiswa yang ingin memperdalam bahasa Arab
melalui Ilmu Nahwu khususnya yang berhubungan dengan Isim Maushül (Kata
Penghubung), agar supaya mereka memahami ma’äniy atau arti-arti yang terkandung
di dalam Al-Qur’an.
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الباب األول
مقدمة

خلفية البحث.أ
ه دهو كالم اهللا املنزل على عبو مفتاح اخلريالشك، أن القرآن العظيم 

وشفاءا ملا يف للناس ليكون هداية وسالمة حممد صلى اهللا عليه وسلم 
الصدور وهو كذلك وسيلة إىل الصراط املستقيم، صراط الذين أنعم اهللا 

، إنه من عند اهللا سبحانه وتعاىل عليهم غري املغضوب عليهم وال الضآلني
الذي ليس كمثله شيئ، كما يشري إىل ذلك قوله سبحانه وتعاىل يف القرآن 

الكرمي:

...        /سورة الشورى) :11.(

مليئة بأساليب وتراكيب ال نظري هلا يف شيئ من إن آيات القرآن 
اوال شبيه هلاصفا حىت خيتلف العلماء يف أن يفسروا معاين آيات ا يف ذا

القرآن. ومن األسف هناك من يفسر آيات القرآن برأيه كما ظهرت الفرق 
وجدنا يف عصرنا هذا، بل هم كماحله  أاليت حتل ما حرمه اهللا وحترم ما 

سف الرأي ويرفضون اآلراء من غريهم ومن األإبداء يقولون هذا من حق 
أيضا أن هناك بعض الناس يتعصبون إىل فرقتهم تعصبا شديدا دون الرجوع 
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سبب الإىل املصادر األصلية املوجودة يف القرآن العظيم واحلديث الشريف، و 
يد: م ال يتدبرون آيات اهللا تدبرا كامال، كما قال اهللا تعاىل يف القرآن ا أ

                 
.)3:82/(سورة النساء

بالقرآن ليسهل علىولذلك قام العلماء بإثبات العلوم اليت تتعلق 
العلوم به هو تلكنصوص القرآن صحيحا دون شك فيه. ومن فهمُ الناس 

علم النحو.
علم من علوم اللغة العربية، واللغة ومن املعروف أن علم النحو هو

العربية هي لغة القرآن الكرمي كما قال تعاىل جل ثناءه:
             /2: 12(سورة يوسف(.

للعالمة حممد عبد الرؤوف املناوي: فيض القديروكما ورد يف كتاب 
عليه وسلم يقول: َأِحبُّوا العرَب لثالث: ألين عريب "أن رسول اهللا صلى اهللا(

1.)والقرآَن عريب وكالَم أهل اجلنة عريب"

لشيخ اإلسالم جالل اإلتقان يف علوم القرآنوقال جماهد يف كتاب 
من باهللا واليوم اآلخر أن "ال حيل ألحد يؤ (الدين عبد الرمحن السيوطي: 

لد األول (د.ط؛ بريوت فيض القدير شرح اجلامع الصغريحممد عبد الرؤوف املناوي، 1 لبنان: دار الفكر للطباعة –، ا
.178د.س.)، ص. والنشر والتوزيع، 



3

3

وقال مصطفى 2.)غات العرب"يف كتاب اهللا إذ مل يكن عاملا بليتكلم 
: العربيةجامع الدروسالَغاليِْيِين يف كتابه: 

ا إىل عصمة اللسان والقلم من  فالعلوم العربية: هي العلوم اليت يتوصُل 
اخلطأ، وهي ثالثة عشر علما: الصرف، واإلعراب (وجيمعهما اسم 

ايف، وقرُض النحو)، والرسم،  واملعاين، والبيان، والبديع، والعروض، والقو 
ريخ األدب، ومنت اللغة. وأهم هذه االشعر، واإلنشاء، واخلطابة، وت

3.العلوم (الصرف واإلعراب)

تمع وآلة مستخدمة لتأدية وسيلةاللغة هي  اإلتصال بني األفراد وا
احلاجة روحية ومادية، وكما قال الدكتور علي عبد الواحد وايف يف كتابه 

تمع "نظمها، (للغة مهمة لرقي حضارة األمة، منها: أن تأثري االلغة وا
ا العقلية، ودرجة ثقافتها، ونظرها إىل احلياة،  وتقاليدها، وعقائدها، واجتاها

ا اإلجتماعية العامة ... وما إىل ذلك" 4.)وشئو

ا كانت احلياة ال  واللغة هي من أمهيات احلياة اإلنسانية اليت بدو
صاالت بني الناس لذلك ال أحد دون أن تتحرك وانقطعت العالقات واإلت

حيتاج إىل اللغة وجعلها رأس احلاجة ىف حياته.

لبنان: دار الفكر،–(د.ط.؛ بريوت اإلتقان يف علوم القرآنشيخ اإلسالم جالل الدين عبد الرمحن السيوطي، 2
.181م)، ص. 1979ه/ 1399

، حتقيق وتعليق: منصور علي عبد السميع وثناء حممد سامل وحممد حممود القاضيجامع الدروس العربيةمصطفى الغالييين، 3
.28-27م)، ص. 2013ه/1434(الطبعة الثانية؛ القاهرة: دار السالم، 

تمععلي عبد الواحد وايف، 4 ليب وشركاه،  (د.ط.؛ د.م.: دار إحياء الكتب العربية عيسى البايب احلاللغة وا
.8م)، ص. 1945ه / 1364
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ا يف واللغة مرآة ينعكس فيها كذ لك ما يسري عليه الناطقون 
هم اإلج وما ختضع له "عقائد األمة وتقاليدها، (ماعية العامة، منها: تشئو
ق والرتبية وحياة نواحي السياسة والتشريع والقضاء واألخاليف من مبادئ 

5.)األسرة"

واللغة العربية كبقية اللغات األخرى هلا قواعد حلفظها من األخطاء 
ستعمال و خصة يف الكتابة واحملادثة. يف اال

املوصولة  األمساء ستعمال احبوث القواعد يف اللغة العربية هي ومن 
ا. ا أساس لتوضيح الكلمات قبلها وتوضيح األمساء واإلحاطة  أل

أما اآليات اليت توجد فيها األمساء املوصولة يف سورة الكهف تتكون 
، 21، 16، 15، 12، 8، 7، 4، 2، 1من ثالث وثالثني آية، فهي: 

27 ،28 ،30 ،37 ،39 ،42 ،49 ،52 ،56 ،57 ،58 ،64 ،
66 ،68 ،73 ،78 ،82 ،87 ،88 ،101 ،102 ،104 ،105 ،
.107و 

المشكالت وتحديدها.ب
بحث يف حمور الاليت سيجعلها املسائل فقدم الباحث فقا للخلفية وِ 

يأتى:كما لة،  هذه الرسا
تمععلي عبد الواحد وايف، 5 .10، ص. اللغة وا
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اآليات اليت تكون فيها األمساء املوصولة يف سورة الكهف؟هيما .1
ستعماالت األمساء املوصولة يف سورة الكهف؟إكيف .2
األمساء املوصولة يف سورة فيها كيف إعراب اآليات اليت تدل .3

الكهف؟

لبحثتوضيح معالم اج.
األمساء املوصولة. .1

ليدلَّ على معىن يف النحو ("هو ما ُوضع(مجعه األمساء)اإلسم
واملوصولة 6مستقل بالفهم ليس الزمن جزءا منه، مثل: رجل وكتاب").

موصول. : وصوال مث تكون اسم املفعول–يصل –أصلها من كلمة: وصل 
شيٍئ حىت يـَْعَلَقه. "وصل؛ الواو والصاد والالم: أصل واحد يدل على ضمِّ (

ا 7.)وَوَصْلُته به َوْصًال" املعجم املفصل يف وقالت عزيزة فّوال بابيت يف كتا
أن اإلسم املوصول هو إسم غامض مبهم حيتاج دائما يف (":النحو العريب

امه، أي حيتاج يتعيني مدلوله وإ مجلة إىل ضاح املراد منه إىل ما يزيل إ
8.)تسمى: صلة املوصول"

)، 1982، قلم: دار اللبنان-؛ بريوتاألوىل(الطبعة كتاب شذا العرف يف فن الصرف، ذ الشيخ أمحد احلمالوياألستا6
.19ص. 

، بتحقيق عبد السالم حممد هارون، اجلزء السادس (القاهرة: دار معجم مقاييس اللغةأمحد بن فارس بن زكريا، أبو حسني7
.115م)، ص. 1972ه/1392الفكر، 

لبنان: دار الكتب العلمية،-، اجلزء األول (الطبعة األوىل؛ بريوتاملعجم املفصل يف النحو العريببابيت، الفوَّ عزيزة 8
.140م)، ص. 1992هـ/1413
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مساء املوصولة أمساء مبنية (فيما عدا اللذان واللتان فهما معربان األ
إعراب املثىن). ومع بقاء آخر األمساء املوصولة دون تغيري، فهي تكون مبنية 

أو جر حبسب موقعها يف اجلملة.أو نصبيف حمل رفع
مثل:الرفع، -              

فعل ماض مبين على الفتحة ال حمل ؛قال. )21: 18سورة الكهف/(
إسم موصول مبين على الفتحة يف حمل رفع ؛الذين، هلا من اإلعراب

فعل ماض مبين على الضمة للتصاله بواو اجلماعة ال حمل ؛ غلبوا، فاعل
؛على أمرهم،هلا من اإلعراب، الواو؛ واو اجلماعة يف حمل رفع فاعل

ضمري الغائبني يف حمل جر ؛وهو مضاف، همبغلبواجار وجمرور متعلق
الواقعة يف جواب  قسم ؛ المالالم:لنتخذنباإلضافة (مضاف إليه)،  

فعل مضارع ؛مقدر واجلملة بعدها: جواب القسم ال حمل هلا، نتخذن
والفاعل ضمري مسترت فيه الثقيلةمبين على الفتحة التصاله بنون التوكيد

متعلق مبفعول "نتخذن" الثاين جوبا تقديره: حنن، عليهم: جار وجمرورو 
أي مقامه مقام املفعول الثاين، مسجدا: مفعول به منصوب بالفتحة، 

مبعىن لنتخذن على باب الكهف مسجدا.
النصب، مثل: -           .....) سورة

: الواو؛ عاطفة، اتل؛ فعل أمر مبين على تلوا،)27: 18الكهف/
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والفاعل ضمري مسترت فيه وجوبا تقديره -حرف العلة –حذف آخره 
ما؛ إسم موصول مبين على السكون يف حمل :ما أوحي إليك،"أنت"

نصب مفعول به، أوحي؛ فعل ماض جمهول مبين على الفتحة وناعب 
يك؛ جار وجمرور. ومجلة الفاعل ضمري مسترت فيه جوازا تقديره "هو"، إل

"      .صلة املوصول ال حمل هلا من اإلعراب "
اجلر، مثل: -                

؛هللامبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة،احلمد؛،)1: 18سورة الكهف/(
موصول يف حمل : إسمالذيجار وجمرور للتعظيم متعلق خبرب املبتدأ،

مبين على الفتحة والفاعل : فعل ماضأنزل،هللا–نعت –جر صفة 
تقديره: هو، على عبده: جار وجمرور متعلق ضمري مسترت فيه جوازا

ل يف حمل جر باإلضافة (مضاف واهلاء ضمري متصوهو مضاف،بأنزل
فعول به منصوب بالفتحة. إليه)، الكتاب: م

ي" تستعمل جلمع العاقل. ئوأن األمساء املوصولة "الذين والاليت والال
قرأتُ -ويستعمل جلمع غري العاقل اإلمسان املوصوالن "اليت وما"، مثل: 

قرأُت ما كتبَت من مقاالت.-املقاالت اليت كتبَتها، 
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ا: إستعم.2 ل أصله ستعما"اال(ستعمال، االت مجع من اإستعماال
وضمري 9،)إستعماال: إختذه عامال"–يستعمل –من كلمة: إستعمل 

املتصل "ها" يعود إىل األمساء.
وأما إستعماالت األمساء املوصولة يف سورة الكهف فهي قسمان: 

) "الذي" تستعمل 1إمسي وحريف. أما املوصولة اخلاصة (املوصول اإلمسي): 
فهو 18وتعاىل يف سورة الكهف/للمفرد املذكر العاقل كما قوله سبحانه

) "الذين" تستعمل جلمع املذكر العاقل كما قوله 2، 37و1اآلية: 
، 28، و21، و4، و2فهو اآلية: 18سبحانه وتعاىل يف سورة الكهف/

. وأما املوصولة 107، و105، و104، و102، و101، و52، و30و
ه سبحانه ) "من" تستعمل للعاقل كما قول1املشرتكة (املوصول اإلمسي): 

، 87، و57، و30، و28، و15فهو اآلية: 18وتعاىل يف سورة الكهف/
) "ما" املوصولة املشرتكة تستعمل لغري العاقل وللعاقل وللعاقَلْني 88،2و

فهو اآلية: 18وجلمع العاقل كما قوله سبحانه وتعاىل يف سورة الكهف/
، 66، و64، و57، و56، و49، و42، و39، و27، و8، و7
. وأما إستعمال املوصول احلريف "ما" تستعمل لغري 82، و78، و68و

.530، ص. املنجد ىف اللغة واألعالملويس معلوف، 9
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العاقل وملفرد العاقل وجلمع العاقل كما قوله سبحانه وتعاىل يف سورة 
.73، و58، و56، و49، و16، و12فهو اآلية: 18الكهف/

سورة الكهف. .3
السورة يف اللغة: املنزلة املستقلة من البناء، واجلمع سور، ويف ("

ورة قطعة مستقلة من القرآن تتألف من الفقرات هي اإلصطالح: الس
والكهف؛ هي إسم السورة من السور املوجودة 10.)اآليات مفردها آية"

"الكهف: كالبيت املنقور يف اجلبل، ج: ُكهوٌف، أو  (ىف القرآن الكرمي.
و"الكهف هو الغار 11،)كالغاِر يف اجلبِل إال أنه واسع، فإذا صُغَر؛ فغاٌر"

سورة مضاف والكهف مضاف إليه.12جلبل".الواسع يف ا
وسورة الكهف جعلها الكاتب حمور البحث يف هذه الرسلة 

البسيطة.
دراسة حتليلية حنوية: هي طريقة سلكها الكاتب للقيام باملقارنة عن .4
علم النحو، حصوال على خالصة واضحة من البحث الذي يبحث حتليل 

فيه.

لد الثالث (الطبعة األوىل؛ القاهرة:القاموس اإلسالميمحد عطية اهللا، أ10 1970ه/1390مكتبة النهضة املصرية، ، ا
.559م)، ص. 

لبنان: دار إحياء الرتاث العريب،-(الطبعة األوىل؛ بريوتموس احمليطاالقجمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي، 11
.786م)، ص. 2001ه/1422

هرة: مطبعة اإلستقالل الكربى،، اجلزء اخلامس عشر (الطبعة الرابعة؛ القاالتفسري الواضححممد حممود حجازي، 12
.50م)، ص. 1968ه/1388
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اليت قدمناها سابقا يتبني لنا أن هذا العنوان سيبحث البياناتومن 
ا جتعل األمساء عن إستعماالت  املوصولة املوجودة يف سورة الكهف واليت 

القرآن عاليا ومجيال وبليغا ومعجزا بواسطة علم النحو.

السابقةالبحثدراسة عن حاصالت.د
طالعة بالدراسة املكتبية عن طريق املالكاتبفيقومهذا الفصل يف 

ذا البحث. على املؤلفات العلمية املتعلقة 
وبعد أن قام الكاتب بالدراسة املكتبية فوجد أن هناك بعض الرسائل 

تب العلمية السابقة اليت هلا عالقة مبا يبحثه. ومن الرسائل اليت إعتربها الكا
بالعنوان: ا الرسالتانهلذا البحث، مهمتثيلية ونيابية جيعلها مراجع

يف جامعة املسلمني ةتطبيق نظرية الفروع يف تعليم اللغة العربيقضايا .1
للحصول على درجة الدكتورة 2013ية اليت كتبتها نور جنة سنة اإلندونيس

ملرحلة الدرسات العليا جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مبكاسر. هذا 
ات من أمثلة إسرتاتيجيأن قضايا تطبيق نظرية الفروع يدل علىالبحث 

وفعالية يف تعليم اللغة العربية يف جامعة املسلمني اإلندونيسية مبكاسر. 
وهذه مواقف مع نيل اهلدف املرجو يف تعليم اللغة العربية فيها، واليت تبدأ 

. إخراجو من اإلدخال والعمليات
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وأما املعوقات يف تطبيق نظرية الفروع يف تعليم اللغة العربية يف هذه 
هذه النظرية، بل تكون يف جانب التقريب بَوْضعَ اجلامعة فال تتعلق

وختطيط التعليم يف اإلدخال والعمليات واإلخراج. وتتمثل تلك املعوقات يف 
" (اخلطوات GBPP(أ) أغلبية املدرسني مل يكونوا يف إستعداد تام يف إعداد "

(وحدة برامج التدريس)، (ب) مادة القواعد "SAPالعامة للتدريس) و"
ازالت مفضلة من املواد األخرى، (ج) تنوع الطرق التدريسية النحوية م

التزال تقليدية، (د) إستغالل الوقت مل يكن فعاليا، (ه) التخلف يف 
(و) نظام التقييم ال يزال على تلك املعوقات إستخدام وسأل التعليم،

ية الفروع يف تعليم اللغة العربية، وهو إستخدام منط ر ومشاكل تطبيق نظ
كعملية اإلسترياجية فعالة تبدأ من اإلدخال "IDI"ت لتطوير اهلينة التوجيها

والعمليات واإلخراج. 
بثالثة مراحل، أوال: حتليل أو حتديد أفضلية القضايا ومير هذا النمط 

موجها للطالب، اليت سيتم تنفيذهاذات هدف يف تصميم أنشطة التعليم 
ج الدراسية مع القيم من خمتلف ثانيا: عملية التعليم كأنشطة يف تنفيذ املناه

بدء التقييم من اإلدخالت وعمليات التنفيذ مصادر التعليم، ثالثا: 
والنتائج.
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الزخمشري ومذهبه النحوي (دراسة حتليلية حنوية) اليت كتبها .2
للحصول على درجة الدكتورة. هذا البحث يدل 2014سودرمان سنة 

النحوية وبيان أراءهاعدعلى أن مناهج الزخمشري النحوية يف وضع القو 
السابقني. ماء النحوينيلكالعبالنحوية هي السماع والقياس واإلستصحا

ويف السماع كان يعتمد على إستشهاد القرآن الكرمي واحلديث الشريف 
الفصحاء كمثل: متبم وكالم العرب والشعر والنثر وخيتص بكالم  العرب

وهزيل وجند.
الزخمشري قد يكون يتبع علماء بصره وأما قواعد النحوي اليت وضعها 

وخيالفها يف بعض األفكار النحوية، وإذا أمعنا آراءه إمجاال فهو وكوفة
يبحث يف عدة املسائل: اجلملة اإلمسية واجلملة الفعلية وشبه اجلملة، ويقدم 

مثلة اآليات القرآنية ويُلهم من أفكاره وآراءه بفنية اللغة الزخمشري من أ
ت القرآن الكرمي.والبالغة من آيا

ها الكاتب، تبني على أنه مل يوجد حبث خاص اليت ذكر من البحوث 
ا يف يتناول العنوان الذي يبحث فيه وهو "األمساء املوصولة وإستعماال

. ها هو الذي شجع الكاتب على سورة الكهف (دراسة حتليلية حنوية)
الرسالة العلمية.هالقيام بالبحث يف هذا العنوان وجيعل
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المنهج العلمي في كتابة البحث. ه
ستخدمها الكاتب يف كتابة هذه الرسالة فتتكون إوأما املناهج اليت 

من مرحلتني:
منهج جمع المواد..1

يف هذه املرحلة إستعمل الكاتب منهجا واحدا وهو منهج املكتبة، 
ذا املنهج قام الكاتب بقراءة الكتب املتعلقة ببحوث الرسالة يف مكتبة  و

معة عالء الدين اإلسالمية احلكومية ومكتبة جامعة املسلمني جا
اإلندونيسية مبكاسر وغريمها من املكتبات األخرى، فإذا وجد املواد اليت هلا 
عالقة بالبحث أسرع إىل تسجيلها يف سجل موحد بغاية مراجعتها خالل 

قيامه بكتابة البحث.
منهج تحليل المواد..2

الباحث لتحليل املواد منها:أما ااملناهج اليت إستعملها 
منهج املقارنة:.أ

هو منهج يقوم به الكاتب جبمع كل اآلراء املوجودة ىف الكتب 
ذه الرسالة مث يقوم باملقارنة بينها مع إصدار اخلالصة فيه. املتعلقة 
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وإستخدم الباحث يف هذا املنهج مثال (الباب األول: توضيح معامل 
، الباب اأسباب نزول آياة الكهف و تسمية سور البحث، الباب الثاين: 

الثالث: تعريف املوصوالت وتقسيم املوصوالت، وغريها).
املنهج التمثيلي..ب

هو منهج اإلختيار لألهم من األنواع اليت هلا عالقة باملواد املوجودة 
يف سورة الكهف وإستنتاج العناصر اليت يراد إبرازها.
اليت ياتاآل: بعار اب الوإستخدم الباحث يف هذا املنهج مثال (الب

يف سورة الكهف اآليات، ومضمون يف سورة الكهفاملوصولة تكون فيها
األمساء املوصولة يف سورة الكهف،إستعمالوالفائدة منها، الباب الرابع: 

وغريها).، يف سورة الكهفاآليات اليت تكون فيها األمساء املوصولة إعراب 

أهداف البحث وفوائده .و
بحثأهداف ال.1

يف هذه املرحلة أراد الكاتب ذكر األهداف املتعلقة باملسائل السابقة 
وهي كما يأيت:

مفهومنا من اآليات اليت تكون فيها األمساء املوصولة يف سورة الكهف.)أ
األمساء املوصولة يف سورة الكهف.مفهومنا من إستعمال)ب
األمساء املوصولة يف سورة الكهف.مفهومنا من معىن)ج
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ا من إعراب اآليات اليت تدل فيها األمساء املوصولة يف سورة مفهومن) د
الكهف.

فوائد البحث.2
يف هذا الفصل أراد الكاتب أن يذكر الفوائد اليت يرجوها يف كتابة 

ودراسة هذا البحث وهي كما يلي:
زيادة معرفة الطالب يف دراسة كتاب اهللا تعاىل اليت هي منبع العلم.)أ
ل ظواهر لغوية تدور يف العامل العلمى.لكى تنمو امليول إىل حتلي)ب
لتكون هذه الرسالة مراجعة من مراجع لغوية لكل الشاكل النحوي وإن )ج

كانت هذه الرسالة ال ختلو من النقصان.
لتكون هذه الرسالة عبادة للكاتب كما يشري إىل ذلك قوله تعاىل:)د

         ) 56: 51ة الذاريات/سور.(

أساس ترتيب األبواب .ز
ا يف سورة الكهفهذه الرسالة بعنوان "األمساء املوصولة وإستعماال

". الرسالة حتتوي على مخسة أبواب متتابعة، وكل باب )حنويةحتليلية (دراسة 
حيتوي على عدة فصول. 
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تابعة فصول متسبعةفالباب األول يعىن املقدمة، وأوصله الكاتب إىل 
، ج. توضيح معامل املشكالت وحتديدهاوهي: أ. خلفية البحث، ب. 

املنهج العلمي يف  . ه، عن حاصالت البحث السابقةوضوع، د. دراسة امل
أساس ترتيب األبواب.. ز، أهداف البحث وفوائده . و، كتابة البحث

، وأوصله الكاتب إىل عامةسورة الكهفتصوير والباب الثاين يعىن 
اوفضتسمية سورة الكهفول وهي: أ. فصأربعة أسباب ، ب. يلة آيا

. مضمون اآليات د، ملا قبلها وما بعدها اآياةمناسب. ج، نزول اآليات 
والفائدة منها.

وأما الباب الثالث فيعىن املوصوالت، وأوصله الكاتب إىل ثالثة 
فصول وهي: أ. تعريف املوصوالت، ب. تقسيم املوصوالت، ج. صلة 

وصول. امل
األمساء املوصولة يف سورة الكهف، إستعمال أما الباب الرابع فيعىن 

: أ. اآليات اليت تكون فيها األمساء يل وهو فصثالثة وأوصله الكاتب إىل 
معاين ، ج. سورةالاألمساء املوصولة يف ستعمالتإ، ب. سورةاليف املوصولة 

فيها األمساء دلإعراب اآليات اليت تاألمساء املوصولة يف السورة، د. 
املوصولة يف سورة الكهف.
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كاتب إىل فصلني ومها: وأما الباب اخلامس فيعىن اخلامتة، وأوصله ال
، ب. اإلقرتاحات.أ. اخلالصة
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 الباب الثانى
 عامة سورة الكهفتصوير 

 وفضيلة آياتهاتسمية سورة الكهف  . أ
 تسمية سورة الكهف .1

إىل غاية آية  83ومن آية  38وسورة الكهف ىي )"مكية إال آية 
  1، ونزلت بعد الغاشية"(.110فمدينة، وآياهتا  101

ويف رواية أخرى جلميع ادلفسرين يقولون )"ىي مائة وإحدى عشرة 
بصريُت، ومائة وعشرة عند الكوفيُت ومائة وست عند الشاميُت آية عند ال

 2ومائة ومخس عند احلجازيُت"(.
عن ، يقدم أوال قبل أن يتحدث الكاتب كل شيئ يف ىذا البابو 

كسورة جعلها مصدر حبثو. وتسمية سورهتا   كهفلتسمية سورة اسبب 
 فيما يأيت: 

                                           

1
لبنان: دار -، اجلزء الثاين )الطبعة األوىل؛ بَتوتالكشاف اإلمام أيب القاسم جار اهلل زلمود بن عمر بن زلمد الزسلشري، 

 .675م(، ص.  1995ه/ 1415الكتب العلمية، 
2
د.م.: دار  ؛د.ط.) اخلامس عشراجلزء اجمللد اخلامس، ، روح ادلعاين ،السيد زلمود األلوسي العالمة أيب الفضل شهاب الدين 
 .199(، ص. الفكر، د.س.
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يت سورة "مس): اسَتصفوة التفقال الشيخ زلمد علي الصابوين يف كتابو  ( أ
لكهف دلا من ادلعجزة الربانية، يف تلك القصة العجبية الغريبة قصة ا

 3.("أصحاب الكهف
حملمد يل و تفسَت القامسي ادلسمى زلاسن التأوقال ادلهاديّي يف كتاب  ( ب

اجلامعة  صحابومسيت هبا الشتماذلا على قصة أ)" مجال الدين القامسي:
الكلّي عن األعداء، واإلغناء الكلّي عن فوائد اإلديان باهلل، من األمن 

 4."(األشياء، والكرمات العجبية
: حاشية العالمة الصاوي على تفسَت اجلاللُتوذىب صاحب الكتاب  . ج

مسيت بذلك لذكر قصة أصحاب الكهف من باب تسمية الشيئ )"
 5."(باسم بعضو
يتضح لنا أن تسمية سورة  اليت يقدمها ادلفسرون السابقة راءومن األ

ىي ىم الفتية ادلؤمنون الذين و  ،الكهفأصحاب  قصةلكهف لوجود ا

                                           
3
 .181، اجمللد الثاين )الطبعة التاسعة؛ القاىرة: دار الصابوين، د.س.(، ص. صفوة التفسَت زلمد علي الصابوين، 

4
، اجلزء احلادي عشر )الطبعة الثانية؛ بَتوت: دار الفكر، ى زلاسن التأويلتفسَت القامسي ادلسم زلمد مجال الدين القامسي، 

 .4م(، ص.  1978/ه 1398
5
اجلزء الثالث )د.ط.؛ د.م.: دار الفكر،  ،حاشية العالمة الصاوي على تفسَت اجلاللُت العالمة الشيخ أمحد الصاوي، 

 .2د.س.(، ص. 
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 ُتائمن)" فيو ثوامث مككهف خرجوا من بالدىم فرارا بدينهم، واجلئوا إىل ال
 ال اهلل تعاىل يف القرآن الكرمي:كما ق  6"(ثالمثائة وتسع سنُت

                /سورة الكهف( :

). 

 ضيلة آياتهاوف .2

نزل بو الروح األمُت على خامت األنبياء القرآن ىو كتاب اهلل 
وادلرسلُت سيدنا زلمد صلى اهلل عليو وسلم ذلداية الناس أمجعُت. والقرآن 

ة سورة. عشر  مائة وأربعوقد بلغ عدد السورة يف القرآن يًتكب من السور 
 سور القرآنية ادلعدودة.فسورة الكهف ىي إحدى ال
 :يلي فضيلة سورة الكهف، منها فيما وىناك أحاديث تذكر

قال: من حفظ  –أيب الدرداء، عن النيب صلى اهلل عليو وسلم  عن . أ
عشر آيات من أول سورة الكهف ُعِصَم من الدجال. رواه مسلم، 

ويف رواية عن  وأبو داود، والنسائي، والًتميذي من حديث قتادة.
بد اهلل عبد األعلى، عن خالد، عن شعبة، عن قتادة، عن زلمد بن ع

 -عن رسول اهلل  –رضي اهلل عنو  –سامل بن أيب اجلعد، عن ثوبان 

                                           
6
 .187، ص. اين، اجمللد الثصفوة التفسَت زلمد علي الصابوين، 
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أنو قال: من قرأ العشر األواخر من سورة  –صلى اهلل عليو وسلم 
 7الكهف فإنو ِعْصَمٌة لو من الدجال.

و قال: "من وروى أبو الدرداء عن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم أن . ب
مل يضره،  حفظ عشر آيات من أول )الكهف( مث أدرك الدجال

 8."تيم سورة )الكهف( كانت لو نورا يوم القيامةاومن حفظ خو 
وقال إسحاق بن عبد اهلل بن أيب فروة: إن رسول اهلل صلى اهلل عليو  . ت

قال: "أال أدلكم على سورة شّيعها سبعون ألف ملك َمََل وسلم 
لسماء واألرض لتاليها مثل ذلك". قالوا: يا رسول ِعَظُمها ما بُت ا

اهلل؟ قال: "سورة الكهف من قرأىا يوم اجلمعة ُغفر لو إىل اجلمعة 
األخرى وزيادة ثالثة أيام وأعطي نورا يبلغ السماء وُوِقَي فتنة 

من قرأ "الدجال". ويف مسند الدارمي عن أيب سعيد اخلدري قال: 
. "و من النور فيما بينو وبُت العتيقسورة الكهف ليلة اجلمعة أضاء ل

الثعليب. قال: مَسُرة بن ُجْنُدب قال النيب  ىاذكر ويف رواية أخرى كما 
ظا فْ صلى اهلل عليو وسلم: "من قرأ عشر آيات من سورة الكهف حِ 

 9.". ومن قرأ السورة كلها دخل اجلنةفتنة الدجال مل تضره

                                           
7
: الرياض؛ الثانية)الطبعة  اجمللد الثالث، تفسَت القرآن العظيم ،أيب الفداء إمساعيل بن كثَت اإلمام اجلليل احلاحظ عماد الدين 

 .91م(، ص.  1997ه/ 1418، عامل الكتب للطباعة والنشر والتوزيعدار 
8
اجلزء ، زاد ادلسَت يف علم التفسَت ،وزي القرشي البغداديأيب الفرج مجال الدين عبد الرمحن بن علي بن زلمد اجلاإلمام  

 .102م(، ص.  1965/ه 1385، للطباعة والنشر ادلكتب اإلسالمي: بَتوت؛ األوىل)الطبعة  اخلامس
9
 .346(، ص. د.ك.) اجلزء العاشر، اجلامع ألحكام القرآن ،أبو عبد اهلل زلمد بن أمحد األنصاري القرطيب 
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منها:    الكهف  تآياتضح لنا أن فضيلة يومن الروايات السابقة 
( ُغفر لو 3( ِحْفٌظ مل تضره فتنة الدجال، 2( ِعْصَمٌة لو من الدجال، 1

       ،زيادة ثالثة أيام وأعطي نورا يبلغ السماء( 4 ،إىل اجلمعة األخرى
 ( دخل اجلنة.6، وُوِقَي فتنة الدجال (5

 أسباب نزول اآليات . ج
نريد أن ة أسباب نزول اآليات يف ىذه السور عن أن نقدم وقبل 

تنقسم إىل قسمُت، قسم نزل آليات القرآنية من جهة نزوذلا اعرف أوال أن ن
إبتداء غَت مرتبط بسبب من األسباب اخلاصة وىو كثَت  تعاىل من اهلل

بسبب من ظاىر ال حيتاج إىل حبثو يف ىذه ادلناسبة، وقسم نزل مرتبطا 
 يف ىذا الفصل. األسباب وىو موضوع حبثنا

"نزول ) :القرآن ميف علو  اإلتقانيف كتابو  يول اجلعب قدم السيوطي ق
القرآن على قسمُت: قسم نزل إبتداء وقسم نزل عقب واقعة أو 

 10.(سئال"
اليت نزلت بسبب من األسباب فهي  الكهف أما اآليات يف سورة

 فيما يلي:
                                           

10
لبنان: دار الفكر للطباعة والنشر -، اجلزء األول )بَتوتاإلتقان يف علوم القرآنن عبد الرمحن السيوطي، اإلمام جالل الدي 

 . 29م(، ص.  1979ىـ/ 1399والتوزيع، 
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 قال اهلل سبحانو وتعاىل:  .1

             (.6: 18ورة الكهف/)س 
رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم يرى من خالف  أما سبب نزوذلا أن
، فنزلت ىذه اء بو النصيحة فأحزنو حزنا شديداقومو إياه وإنكارىم ما ج
 اآلية كما ذكر يف الرواية.

أخرج إبن مردوية عن إبن عباس قال إجتمع عتبة بن ربيعة وشيبة بن 
لنضر بن احلرث وأية بن خلف والعاصي وا ربيعة وأبو جهل إبن ىشام

وكان  بن وائل واألسود بن ادلطالب وأبو البحًتي يف نفر من قريش
رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم قد كب عليو ما يرى من خالف قومو 

     :إياه وإنكارىم ما جاء بو النصيحة فأحزنو حزنا شديدا فأنزل اهلل
              11اآلية. ؛ 
 قال اهلل سبحانو وتعاىل: .2

             .      /18)سورة الكهف :
23-24.) 

سبب نزوذلا أن قريشا سألوا النيب صلى اهلل عليو وسلم عن ذي 
 فقال: ،القرنُت، وعن الروح، وعن أصحاب الكهف

خبكم بذلك، ومل يقل: إن شاء اهلل، فأبطأ عليو جبيل مخسة غدا أ
ة، قالو أبو اآلي ذهنزلت ىعليو، مث  ثناء، فشق  تعشر يوما لًتكو اإلس
                                           

11
تفسَت القرآن  العالمة جالل الدين زلمد بن أمحد احمللي والشيخ ادلتبحر جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي،  

 .229(، ص. .س.؛ مسارانج: كريا طو فًتا، د.ط.ء األول )د، اجلز الكرمي
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  صاحل عن إبن عباس. ومعٌت الكالم:   :   
  .12، إال أن تقول: إن شاء اهلل، فحذف القول 

  سبحانو وتعاىل:قال اهلل .3

             /(.25: 18)سورة الكهف 
عن اآلية صلى اهلل عليو وسلم ية أن الصحابة سألوا النيب اويف رو 

 زل اهلل "شهرا فأن وأ فقيل يا رسول اهلل سنُت "ثالمثائة"  

  :أنزلت عن إبن عباس قال  أيضا ويةأخرج إبن مردو ") .25" اآلية
             فقيل يا رسول اهلل سنُت أو شهرا فأنزل اهلل

"    ").13 
 قال اهلل سبحانو وتعاىل: .4

    /(.28: 18)سورة الكهف 
صلى اهلل عليو  رسول اهلل سبب نزوذلا أن ادلؤلفة قلوهُبم جاءوا إىل

 بن حابس، وذووىم، فقالوا: عن، واألقر وسلم: عيينة بن حص
 -ا، ىؤالء عن  يت يا رسول اهلل: لو أنك جلست يف صدر اجمللس، ون  

 –الصوف  ادلسلمُت، وكانت عليهم جباب وفقراءَ يعنون سلماَن وأباَذرٍّ 
                                           

12
، اجلزء اخلامس زاد ادلسَت يف علم التفسَت اإلمام أيب الفرج مجال الدين عبد الرمحن بن علي بن زلمد اجلوزي القرشي،  

 .127م(، ص.  1965ه/ 1385)الطبعة األوىل، بَتوت: ادلكتب اإلسالمي للطباعة والنشر، 
13

تفسَت القرآن  ل الدين زلمد بن أمحد احمللي والشيخ ادلتبحر جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، العالمة جال 
 .229، ص.  الكرمي
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 .....): جلسنا إليك، وأخذنا عنك، فنزلت ىذه اآلية إىل قولو   
                           
  ... فقام رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم يلتمسهم، حىت إذا ،)

يتٍت مل ديُ ر ادلسجد يذكرون اهلل، قال: "احلمد هلل الذي أصاهبم يف مؤخ  
، معكم احمليا ومعكم حىت أمرين أن أصب نفسي مع رجال من أميت

  14ادلمات" ىذا قول سلمان الفارسي.
 قال اهلل سبحانو وتعاىل:  .5

...            /(.28: 18)سورة الكهف 
صلى اهلل  ىذه اآلية نزلت دلا طلب أمية بن خلف اجلمحي من النيب

عليو وسلم إىل أمر كرىو اهلل من طرد الفقراء عنو وتقريب صناديد أىل 
 مكة.

قولو عن الضحاك عن إبن عباس يف  من طريق جويبأخرج إبن مردوية 
 أمية بن خلف  يفعن ذكرنا قال نزلت  قلبو وال تطع من أغفلنا

هلل من اجلمحي وذلك أنو دعا النيب صلى اهلل عليو وسلم إىل أمر كرىو ا
 .15طرد الفقراء عنو وتقريب صناديد أىل مكة

  :ويف رواية أخرى
بنا أبو الشيخ احلافظ قال: حدثنا أبو خاحلارثي قال: أأخبنا أبو بكر 

مالك، عن حيِت  الرازي قال: حدثنا سهل إبن عثمان قال: حدثنا أبو 
                                           

14
، اجلزء اخلامس، زاد ادلسَت يف علم التفسَت اإلمام أيب الفرج مجال الدين عبد الرمحن بن علي بن زلمد اجلوزي القرشي،  

 .132ص. 
15

تفسَت القرآن  ين زلمد بن أمحد احمللي والشيخ ادلتبحر جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، العالمة جالل الد 
 .230، ص. الكرمي
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  .....جوىر، عن الضحاك، عن إبن أيب عباس يف قولو تعاىل: "
             ..." 16. 

  قال اهلل سبحانو وتعاىل: .6

          /(.83: 18)سورة الكهف 
عن النيب صلى اهلل عليو وسلم  لواأاليهود سىذه اآلية نزلت حُت 

و وسلم عن ذي اهلل علي "قال قتادة: إن اليهود سألوا نيب  )ذي القرنُت، 
 17.(القرنُت، فأنزل اهلل تعاىل ىذه اآلية"

قال اإلمام أيب الفرج مجال الدين عبد الرمحن بن علي بن زلمد 
أن إسم ذي  زاد ادلسَت يف علم التفسَتاجلوزي القرشي البغدادي يف كتابو: 

 القرنُت على أربعة أقوال:
ن عباس أنو عبد عليو السالم، وروي عن إب أحدمها: عبد اهلل، قالو عليّ 

، . والثاين: اإلسكندر، قالو وىب. والثالث: عي اشاهلل إبن الضحاك
: الصعب بن جابر بن القلمس، بن احلسُت. والرابعاقالو زلمد بن علي 

 18ذكره إبن أيب خيثمة.
 

                                           
16

م(، ص.  1991ه/ 1411لبنان: دار الفكر،  –)بَتوت  أسباب النزوليب احلسن علي بن أمحد الواحدي النيسابوري، أ 
202. 

17
 .202، ص. أسباب النزولبوري، يب احلسن علي بن أمحد الواحدي النيساأ 

18
، اجلزء زاد ادلسَت يف علم التفسَت اإلمام أيب الفرج مجال الدين عبد الرمحن بن علي بن زلمد اجلوزي القرشي البغدادي،  

 .183اخلامس، ص. 
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 قال اهلل سبحانو وتعاىل:  .7

                        ... 
 (.109 :18كهف/لسورة ا)

ىذه اآلية حُت قال اليهود أوتينا علما كثَتا أتينا التورة ومن نزلت 
 فقد أويت خَتا كثَتا، فنزلت ىذه اآلية كما ذكر يف الرواية.أويت التورة 
نا علما كثَتا احلاكم وغَته عن إبن عباس ... وقال اليهود أوتيأخرج 

 ة فقد أويت خَتا كثَتا فنزلتاة ومن أويت التور اأوتينا التور          
     .19اآلية 

 قال اهلل سبحانو وتعاىل:  .8

 ...                         

 (.110 :18)سورة الكهف/
حُت الرجل سأل النيب صلى اهلل عليو وسلم كيف يا ىذه اآلية نزلت 

رسول اهلل إين أريد وجو اهلل وأحب أن يرى موطٍت فلم يرد شيئا، فنزلت 
 ىذه اآلية كما يف الرواية.

خالص من مت وإبن أيب الدنيا يف كتاب االاأيب حأخرج إبن  . أ
وأحب أن قال رجل يا رسول اهلل اين أقف أريد وجو اهلل  :قالطاوس 

                                           
19

تفسَت القرآن  العالمة جالل الدين زلمد بن أمحد احمللي والشيخ ادلتبحر جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي،  
 .231-230، ص.  الكرمي
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 يرى موطٍت فلم يرد شيئا حىت نزلت ىذه اآلية          
               . 

 ويف روية.
يقاتل  سلمُتن رجل من ادلمت عن رلاىد قال كااوأخرج إبن أيب ح . ب

  وىو حيب أن يرى مكانو فأنزل اهلل         .اآلية 
يف تارخيو من طريق السدى الصغَت  روأخرج أبو نعيم وإبن عساك . ج

قال جندب بن زىَت إذا  :من الكليب عن أيب صاحل عن إبن عباس قال
رتياح لو فزاد يف ذلك دلقالة صلى الرجل أو صام أو تصدق فذكر خبَت إ

  لو فنزلت يف ذلك الناس          .20اآلية  
 :ويف رواية أخرى

: قال أبن عباس: نزلت يف جندب بن زىَت الغامدي، وذلك أنو قال 
طلع عليو سرين، فقال رسول اهلل صلى اهلل اإين أعمل العمل هلل، فإذا 

 طيب ال يقبل إال طيبا، وال يقبل ما روئي فيو، عليو وسلم: إن اهلل
 21فأنزل اهلل تعاىل ىذه اآلية.

وجود آيات نزلت ب مثان لنا أن ضحومن اآليات اليت قدمناىا يت  
 يف سورة الكهف.سباب األ
 
 

                                           
20

تفسَت القرآن  العالمة جالل الدين زلمد بن أمحد احمللي والشيخ ادلتبحر جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي،  
  .232-231، ص.  الكرمي

21
 .202، ص. أسباب النزوليب احلسن علي بن أمحد الواحدي النيسابوري، أ 
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   قلبها وما بعدها لما هاآيات ةمناسب .د
عٌت مرمي أو دب ورة واقعة بُت سورة اإلسراء وسورةسورة الكهف ىي س

الكهف واقعة بعد سورة اإلسراء وقبل سورة مرمي. وبعد النظر  ةآخر أن سور 
. ويف ىذا إليها جند سورة الكهف ذلا مناسبات وثيقة دلا قبلها وما بعدىا

سورة الكهف دلا قبلها وما الفصل سنقدم  حبثا خاصا عن وجوه مناسبات 
 بعدىا وىو فيما يلي:

 المناسبات لما قبلها: .1
اقعة قبل سورة الكهف ىي سورة اإلسراء، فكانت بينهما السورة الو 

 مناسبات وىي فيما يلي:
بيح، إفتتحت بالتس اءر أن سورة الكهف إفتتحت بالتحميد، وسورة اإلس ( أ

حبيث يسبق التسبيح  ان يف سائر الكالمفالتسبيح والتحميد مها مقًتن
 ىل: التحميد كقولو تعا

      (3 :110/نصرسورة ال). 
  قال اهلل سبحانو وتعاىل يف سورة الكهف: ( ب

                          . 

                      .   



30 
 

 30  
 

           (:100، 99، 98 اآلية)،  شرح يف سورة و
 اإلسراء وبسطو بقولو: 

 ...              (:104 اآلية). 
 60آلية ذكر اهلل تعاىل يف سورة الكهف قصة موسى مع اخلضر من ا ( ج

 ، وذكر اهلل سبحانو وتعاىلىصاهلل الحت وىي تدل كثرة معلومات 82إىل 
 اإلسراء:  يف سورة

           واخلطاب فيها لليهود بعد 85اآلية:  ؛ ،
 سؤاذلم عن الروح.

قال العالمة أبو الفضل شهاب الدين السيد زلمود األلوسي 
سورة الكهف سورة اإلسراء و يف مناسبة روح ادلعاين  تفسَت البغدادي يف

 ىي:
التسبيح فتتاح  تلك بال اسبة وضعها بعد اإلسراء على ما قيووجو من

)نو  ان ىف ادليزان وسائر الكالموىذه بالتحميد ومها مقًتن   
 ) ن أف ذهضا تشابو إختتام تلك وإفتتاح ىفسبحان اهلل وحبمده وأي
ظاىر يف احلمد عم فرق بينهما بأن احلمد األول نمنهما محدا، كل يف  

  22.الغَت الذايت الذايت واحلمد ادلفتتح بو يف ىذه يدل على اإلستحقاق

                                           
22

، اجمللد الثامن، اجلزء اخلامس عشر )دط، دم: دار روح ادلعاينهاب الدين السيد زلمود األلوسي، العالمة أبو الفضل ش 
 .199(، ص. .س.الفكر، د
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فبالتأمل دلا تبحثو ىذه السورة وما عرضو ادلفسر، رأينا وجود ادلناسبة  
 بُت سورة اإلسراء وسورة الكهف وىي: 

 تكرمي والتعظيم هلل سبحانو وتعاىل.المها تتحدثان عن  (1
 مها تتحدثان عن يوم البعث. (2
 مها تتحدثان أن اخلالق غٍت وادلخلوق فقَت. (3
 المناسبات لما بعدها: .2
السورة الواقعة بعد سورة الكهف ىي سورة مرمي، فكانت بينهما  

 مناسبات وىي فيما يلي:
 مدة سورة الكهف قصة أصحاب الكهف يفيف ىل اذكر اهلل سبحانو وتع ( أ

طويلة أى ثالمثائة وتسع سنُت بدون أكل وال شرب وقصة موسى مع 
وقصة ذي القرنُت كما ذكر يف سورة مرمي قصة األعاجيب كقصة  راخلض

 ووالدة عيسى، وقصة إبراىيم مع أبيو آزر وقصة موسى وقصة والدة حيِت
 إمساعيل وقصة إدريس.

 قال اهلل تعاىل يف سورة الكهف:  ( ب

                 ر وذك ،46اآلية:  ؛
  يف سورة مرمي: ذلك

                   76اآلية:  ؛. 
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وذكرت سورة الكهف أعمال ادلشركُت وأهنا ضالل وخيبة يف اآلخرة كما  ( ج
 يف ضالل مبُت يف يوم القيامة.رت سورة مرمي أن الظادلُت ذك

 أن اهلل سبحانو وتعاىل سيبشر ادلؤمنُت باجلنة يف سورة الكهف:  د(

                      اآلية  ؛
   :ودا للمؤمنُتسيجعل  مرمي، كما ذكر اهلل تعاىل يف سورة 107

                  96اآلية:  ؛. 
قال العالمة أبو الفضل شهاب الدين السيد زلمود األلوسي و   

 يف مناسبة سورة الكهف وسورة مرمي ىي:روح ادلعاين يف تفسَت  البغدادي
 .األعاجيب كقصة والدة حيِتمن ا على نو ما إشتملت عليو إشتماذل

ن أصحاب الكهف وقيل إ وقصة والدة عيسى عليهما السالم ...
 23.  .... مع عيسى عليو السالميبعثون قبل الساعة وحيجون 

فبالتأمل دلا تبحثو ىذه السورة وما عرضو ادلفسر، رأينا وجود ادلناسبة  
 وىي:  بُت سورة الكهف وسورة مرمي

مها تتحدثان عن أعاجيب القصص، كقصة أصحاب الكهف وقصة  (1
موسى مع اخلضر  كما قدمت يف سورة الكهف وقصة حيِت  وعيسى 

 عليهما السالم كما ذكرت يف سورة مرمي.
                                           

23
، اجمللد الثامن، اجلزء السادس عشر )دط، دم: دار روح ادلعاينالعالمة أبو الفضل شهاب الدين السيد زلمود األلوسي،  

 .57الفكري، دس(، ص. 
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 سوف جياز أىل اجلنة وأىل النار. انمها تتكلمان الذ (2
 مها تبينان جزاء ادلتقُت ىو اجلنة. (3
 ن ىو النار.الكافري مها تبينان جزاء (4

 والفائدة منها اآلياتمضمون  ه.
  مضمون اآليات:.1

 :العقيدة أ(
 ال عوج وال زيغ يف القرآن الكرمي كما يشَت إىل قولو سبحانو وتعاىل:  (1

                        .   

                        

   .     /(.2-1: 18)سورة الكهف 
 كما يشَت إىل قولو سبحانو وتعاىل:   اختذ اهلل ولدااإلنذار للذين قالوا  (2

          .                

                /4: 18)سورة الكهف-
5.) 

  كما يشَت إىل قولو سبحانو وتعاىل:ال تبديل لكلمات اهلل   (3
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   /(.27: 18)سورة الكهف 
  كما يشَت إىل قولو سبحانو وتعاىل: أن رليئ الساعة ال ريب فيها (4

                         

 (.21: 18)سورة الكهف/ ..... 
  كما قولو تعاىل:كل شيئ قدرا  بأن علم اهلل واسع قد أحاط  (5

                        

      /(.109: 18)سورة الكهف 
  كما قولو سبحانو وتعاىل: جيب على كل مسلم لعبادة اهلل وحده (6

                            

                 /18)سورة الكهف :
110.) 

 :األحكام ب(
 قولو سبحانو وتعاىل:إىل يشَت إىل كما   الوكالة (1

 ...             18/... )سورة الكهف :
أذن اهلل فيو للحاجة  وىو َعْقد نيابة   كالة،و ىذا يدل على صحة ال)"(. 19
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إليو، وقيام ادلصلحة بو إذ يعجز كل أحد من تناول أموره إال دبعونة من 
 24."(غَته

 قولو سبحانو وتعاىل:إىل كما يشَت  على القب بعدناء ادلبهني  (2
 .....                             

     /(.21: 18)سورة الكهف 
 كما قولو سبحانو وتعاىل:النهي للعمل بدون أن يقول إن شاء اهلل   (3
             /(.23: 18)سورة الكهف 
 قولو سبحانو وتعاىل:إىل كما يشَت  العفو عند العمل بالنسيان (4

  ...                      

 (.24: 18)سورة الكهف/

 قولو سبحانو وتعاىل:ادلثال لكما  للفساد لًتك البالء األكب جيوز (5
                            

    (/74 :18سورة الكهف.)  

                                           
24

كتب : دار اللبنان-بَتوت، الطبعة األوىل، )لث، اجمللد الثاأحكام القرآن، بن عبد اهلل ادلعروف بإبن العريبأبو بكر زلمد  
 .220(، ص. .س.، دالعلمية
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                       .    

               (/80 :18سورة الكهف-
81.) 

 :القصص ( ج
 قصص:تعرضت السورة الكردية لثالث 

 قولو تعاىل: ذلك إىل قصة أصحاب الكهف كما يشَت  (1

                   .     

                              .

            .        

             .               

          .                  

                        .  

                           

       .                

                      .   
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             .          

                          

             .           

                                 

                          

                .         

               .   

                          

                              

        .              

                           

                    

     .             .     

                         .

                  .         
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        /(.26-9: 18)سورة الكهف 
 

 قولو تعاىل:ذلك إىل كما يشَت   موسى مع اخلضرقصة  (2
                          .

                          .     

                   .          

                             

        .                    .   

               .         

            .             .

              .             

       .                      

  .                             

      .                .     

              .             
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                   .          

         .                      

     .                         

                         

   .                      .

                          

         .              

       .                   .

                             

                           

                         ( رة الكهف/ سو
18 :60-82.)   

 قولو تعاىل:ذلك إىل قصة ذي القرنُت كما يشَت  (3
                     .       

             .      .        
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          .                 

      .                 

         .      .          

                    .         

   .      .                   

      .               

                   .     

                .         

                               

  .                   .       

                    .       

               .         

      .                   

      /(.101-83 :18)سورة الكهف 

. :والفائدة منها 
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كهف فبما يلي سيقدم وبعد أن قدم الكاتب مضمون آيات سورة ال
 منها: ،الفائدة

(.-، و  :-)سورة الكهف/ تصحيح العقيدة ( أ

(.، و ، و  :التعقيب )سورة الكهف/  ( ب

 (.، و  :تصحيح ادلنهج الفكر والنظر )سورة الكهف/ ج(

  (. :د( تصحيح القيم دبيزان العقيدة )سورة الكهف/

 (. :الدعاة إىل الصب )سورة الكهف/ه( 

أن زلور السورة )"ىو تصحيح  يف ظالل القرآنوقال سيد قطب 
تصحيح منهج الفكر والنظر. وتصحيح القيم دبيزان العقيدة. و 

   25العقيدة"(.
 

 

                                           
25

 .78(، ص. .س.، دد.ن.: د. م.، الطبعة اخلامسة، )لث عشرالثا اجلزء، يف ظالل القرآن،سيد قطب 
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الباب الثالث
الموصوالت 

تعريف الموصوالت.أ
وصوالت عند العلماء كما الباحث تعريفات املقدميف هذا الفصل سي

يأيت:
:غة العربيةالقواعد األساسية للّ قال السيد أمحد اهلامشي يف كتابه.1

ه ذكر بعدُ لة تُ ى معني بواسطة مجُ ضع ملسمَّ "أن اإلسم املوصول هو ما وُ (
1.)له"تسمى صلةً على ضمريهمشتملةً 

اإلسم "أن(:ملخص قواعد اللغة العربيةكتابهوقال فواد نعمة يف.2
بواسطة مجلة بعده تسمى صلة املوصول إسم مبين يدل على معنيَّ 

2.)املوصول"

:جامع الدروس العربيةيف كتابه وذكر الشيخ مصطفى الغالييين.3
ذكر بعده، طة مجلة تُ بواسعنيَّ على مُ دلُّ هو ما يَ ل اإلسم املوصو "أن(
3.)"املوصول: صلةَ ى هذه اجلملةُ سمّ وتُ 

- 99هـ)، ص. 1354لبنان: دار الكتب العلمية، -بريوت؛ .ط.د(األساسية لّلغة العربيةالقواعد السيد أمحد اهلامشى، 1
100.

.123)، ص. .س.، دبريوت: دار الثقافة اإلسالمية؛ .ط.د(ملخص قواعد اللغة العربيةفواد نعمة، 2
اء حممد سامل وحممد حممود حتقيق وتعليق منصور علي عبد السميع وثن،جامع الدروس العربيةالشيخ مصطفى الغالييىن، 3

.134م)، ص. 2013هـ/1434، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة: القاهرةة؛ نياث(الطبعة ال، الباب الثاينالقاضي
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:املعجم املفصل يف النحو العريباال بابيت يف كتاوقالت عزيزة فوَّ .4
ئما يف تعيني مدلوله ااإلسم املوصول هو إسم غامض مبهم حيتاج د

امه، أى: حيتاج مجلة تسمى: صلة ضاح املراد منه إىل يوإ ما يزيل إ
4.هلذه الصلة من ضمري يعود إىل إسم املوصلوالبد. املوصول

:مثال
: 87/األعلى(سورة سبح اسم ربك األعلى. الذي خلق فسوى 

ضمري مسترت تقديره "هو" يعود إىل إسم املوصول (الذي) ).2و1
ومجلة "خلق فسوى" صلة املوصول ال حمل هلا يف اإلعراب.

: النحو الوايفوقال عباس حسن يف كتابه .5
إسم موصول هو إسم غامض مبهم حيتاج دائما يف تعيني مدلوله، 

هها، بإىل أحد شيئني بعده؛ إما: مجلة وإما ش–ضاح املراد منه يوإ
وكالمها يسمى: "صلة املوصول" وال بد يف اجلملة من ضمري يعود على 

5.وصولاملإسم 

: مثال
إقرأ الكتاب الذي يفيدك (مجلة فعلية) -
لذي عندك (شبه اجلملة من الظرف).جاءين الرجل ا-

لبنان: دار الكتب العلمية،–، اجلزء األول (الطبعة األوىل؛ بريوت املعجم املفصل يف النحو العريبعزيزة فوال بابيت، 4
.140م)، ص. 1992ه/1413

.342- 341)، ص. د.س.، عارف: دار املمصر؛ امسة(الطبعة اخللد األول، االنحو الوايف، عباس حسن5
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املوصول حيتاج إىل صلة تتم اإلسم ومن التعريفات السابقة نفهم أن 
به معناه.

تقسيم الموصوالت.ب
6.)"إمسي، وحريف(":املوصول قسمان

الموصول اإلسمي.1
أما املوصول اإلمسي فينقسم إىل قسمني ومها املوصول اخلاص 

واملوصول املشرتك.
.صصول اخلااملو )أ

:      القواعد األساسية لّلغة الَعربيةقال السيد أمحد اهلامشي يف كتابه
ا باإلفراد. والّتثينة. "( أن األمساء املوصولة اخلاصة هي اليت ختتلف صورُ

7.)واجلمع. والتذكري والتأنيث. َحَسب ُمقتَضى الكالم"

:لعربيةجامع الدروس اوذهب الشيخ مصطفى الغالييين يف كتابه 
"أن األمساء املوصلة اخلاصة هي اليت تفَرُد وتثىنَّ وجتَمُع وتذكَُّر وتؤنَُّث، (

8.)حسب مقتضى الكالم"

.340، ص. لد األول، االنحو الوايف، عباس حسن6
.100، ص. القواعد األساسية لّلغة العربيةالسيد أمحد اهلامشى، 7
.134، ص. الدروس العربيةجامعالشيخ مصطفى الغالييىن، 8
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ا   "أن (املعجم املفصل يف النحو العريب:وقالت عزيزة بابيت يف كتا
املوصول اخلاص هو ما كان نصا يف الداللة على بعض األنواع مقصورا عليه 

تص با ملفرد املذكر أو املفرد املؤنث، أو باملثىن، أو وحده، فمنه ما خي
9.)اجلمع"

أما األمساء املوصولة اخلاصة فهي سبعة ألفاظ، فيما يلي:
"الذي"؛ للمفرد املذكر (عاقال أوغريَه). حنو: جاء الذى ضربته.)1
والذين"؛ للمثىن املذكر (رفعا ونصبا وجرا). حنو: جاء - "اللذان)2

اللذان سافرا. 
ن"؛ جلمع املذكر العاقل (ويكون مالزما الياَء رفعا ونصبا "الذي)3

حنو: ال أحب الذين يتباهون بأعماهلم.وجرا).
"اليت"؛ للمفردة املؤنثة (عاقلة أو غريها). حنو: جائت اليت ضربتها.)4
واللتني"؛ لإلثنتني. حنو: جائت اللتان سافرتا.-"اللتان)5
نت السيدات الاليت حنو: أحس.؛ للجمع اإلناثوالالئي"- الاليت")6

تكلمن.
–"األوىل"؛ جلمع الذكور واإلناث. حنو: جاء التالميذ األوىل ذهبوا )7

10وجائت التلميذاُت األوىل ذهْنبَ.

املوصول املشرتك.)ب
:     القواعد األساسية لّلغة الَعربيةقال السيد أمحد اهلامشي يف كتابه 

كوُن بلفظ واحد للجميع فيشرتُك أن األمساء املوصولة املشرتكة هي اليت ت"(

.140، اجلزء األول، ص. العريباملعجم املفصل يف النحوعزيز فوال بابيت،9
.101، ص. القواعد األساسية لّلغة العربيةالسيد أمحد اهلامشى، 10
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وهي ستة ألفاظ: من. وما. فيها املفرد واملثّىن واجلمُع، واملذكُر واملؤّنث. 
11.)"وأي. وذا. وذو. وأل

"أن (:جامع الدروس العربيةورأى الشيخ مصطفى الغالييين يف كتابه 
فيها املشرتكة هي اليت تكوُن بلفٍظ واحٍد للجميع. فيشرتك ةلو األمساء املوص

12.)املفرُد واملثىن واجلمُع واملذكُر واملؤنُث"

:املعجم املفصل يف النحو العريباوقالت عزيزة فوال بابيت يف كتا
"أما املوصول العام أو املشرتك فهو الذي يصلح لألنواع كلِّها دون أن (

13.)يكون مقصورا على بعضها يف الداللة"

ملوصولة املشرتكة فأراد الكاتب بعد أن قدم الكاتب تعريفات األمساء ا
أن يقدم ألفاظ األمساء املوصولة املشرتكة وهي ستة كما يلي:

"من"؛ للعاقل. حنو: إقبل ُعذَر من إعَتَذر إليك.)1
"ما"؛ لغري العاقل. حنو: إغفر لنا ما فـََرط مّنا.)2
"أى"؛ عامة للُعقالء، ومؤنّثها "أيُّة". حنو: يسرين أّيكم ُمؤدٌب.)3
)من وما(قل وغريه، وتكون إمسا موصوال إذا وقعت بعد"ذا"؛ للعا)4

ا وال ُمرّكبٍة مع إحدامها. حنو: من ذا  -االستفهاميتني غَري ُمشاٍر 
لِقيَت، وماذا فعلَت، أي من الذي لِقيَته. وما الذي َفعلَته.

. حنو: أكرم ذو إجتهد، "وذو"؛ تسَتعمُل اسَم موصوٍل مبعىن الذي)5
رم الذي إجتهد والىت إجتهدْت.وذو إجتهدْت. أي: أك

.101، ص. القواعد األساسية لّلغة العربيةالسيد أمحد اهلامشى، 11
.136، ص. العربيةجامع الدروسالشيخ مصطفى الغالييىن، 12
.140، اجلزء األول، ص. املعجم املفصل يف النحو العريبعزيز فوال بابيت،13
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"أل" للعاقل وغريه: وتكون إمسا موصوال، بشرط أن تكون ما )6
دخلْت عليه صفًة صرحية (إسم فاعل أو إسم مفعول؛ صرحيني 
أوصغة مبالغة) حنو: أقبَل الشاكر واملشكور والشكور (فأل) يف هذه 

14األمثلة الثالثة مبعىن الذي.

:الموصول الحرفي.2
كل حرف أول مع صلته مبصدر يعرب ("هو فأما املوصول احلريف 

تسلط، وال حيتاج إىل عائد، ألنه حرف، حبسب ما يقتضيه العامل امل
15.")لهمرضاليواحلرف 

:لفاظمخسة أاملوصوالت احلرفية و 
16.")، غري عاملة فيه النصبماضيابالفعل املتصرفتوصل ("و ""أن)أ

اإلعراب: أن؛ مصدرية. ومجلة فنقول يف: عجبت من أن قام زيد. حنو
اإلعراب. وأن مع صلتها يف صلة املوصول احلريف ال حمل هلا يفقام زيد؛ 

عجبت، والتقدير: عجبت من قيامه. علق ب، متمبنتأويل مصدر جمرور 
يقوم زيد. وأمرا مثل: إشرتيت إليه بأن ومضارعا مثل: عجبت من أن

خمففة من الثقيلة. مثل وأن يفهقم. فإن وقع بعدها فعل غري متصرف 
ليس لإلنسان إال ما سعى.

.102-101، ص. القواعد األساسية لّلغة العربيةالسيد أمحد اهلامشى، 14
.99، ص.القواعد األساسية لّلغة العربيةالسيد أمحد اهلامشى، 15
.99، ص.ّلغة العربيةالقواعد األساسية لالسيد أمحد اهلامشى، 16
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"أّن" توصل بإمسها وخربها. حنو عجبت من أن زيدا قائم؛ أن مع إمسها )ب
تأويل مصدر جمرور مبن متعلق بعجبت والتقدير: عجبت من وخربها يف

قيامه وإن املخففة كاملثقلة، وتوصل بإمسها وخربها. لكن إمسها يكون 
ملثقلة مذكورا.حمذوفا وإسم ا

: جئت لكى تكرم زيدا. فيقال يفحنو."كى" توصل بفعل مضارع فقط)ج
ونصب، ياإلعراب: فعل وفاعل. لكى. الم التعليل. كى: حرف مصدر 

تكرم: فعل مضارع منصوب بكى والفاعل ضمري مسترت وجوبا تقديره 
هلا من اإلعراب، و  ال حمل أنت. ومجلة تكرم زيدا صلة للموصول احلريف

أويل مصدر جمرور بالالم متعلق والتقدير: جئت تى مع صلتها يفك
.ااإلكرام زيد

17وهي نوعان:"ما" )د

بك مادمت خبيال أى مدة ححنو: ال أص.للزمانمصدرية ظرفية )1
.دوامك خبيال

زيدا. وتوصل ربتضحنو: عجبت مما للزمان.غري ظرفيةمصدرية )2
ا يقوم زيد. بك محباملاضى كما مثال. وباملضارع حنو: ال أص

وباجلملة اإلمسية: عجبت مما زيد قائم.

.99، ص.القواعد األساسية لّلغة العربيةالسيد أمحد اهلامشى، 17
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حنو: وددت لو قام زيد. واملضارع املتصرفني."لو" وتوصل باملاضي)ه
حنو: وددت لو يقوم زيد.و 
.صلة الموصولج.

فالصلة "(من اإلعراب. حيتاج اإلسم املوصول إىل صلة وعائد وحملّ 
: حنو18.)"صلة املوصول:سمىت، و هُ معنامُ مِّ تَ فتُ ذكر بعدهُ تُ اجلملة اليتهي

والعائد هو ضمريٌ "(هلذه اجلملة من اإلعراب. . وال حملَّ هُ أكرمتُ يجاء الذ
فإن قلت تعلم ما حنو: 19.)"عليه هذه اجلملةشتملُ يعود إىل املوصول وتَ 

ا تعود إىل "ما". وإن قلت تعلم ما ينفعك،  تنفع به، فالعائد اهلاء أل
"ينفع" العائد إىل "ما".يفكسترت فالعائد الضمري امل
ملوصول اخلاص أن يكون مطابقا له الضمري العائد إىل اويشرتط يف

كتبت، كتب، واليتيأكرم الذ:حنو.اثفرادا وتثنية ومجعا وتذكريا وتأنيإ
واللذين كتبا واللتني كتبتا.

فيه وجهان. مراعاة لفظ فأما الضمري العائد إىل املوصول املشرتك، 
األكثر، ومراعاة معناه فيطابقه صول، فتفرده وتذكره مع اجلميع وهواملو 

: كّرم من هذبك. للجميع ان راعيت حنو.اثفرادا وتثنية ومجعا وتذكريا وتأنيإ

.139، ص. جامع الدروس العربيةالشيخ مصطفى الغالييىن، 18
.139، ص. جامع الدروس العربيةالشيخ مصطفى الغالييىن، 19
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ك ومن هذبتاك ومن ا: كّرم من هذبك، ومن هذبحنو.لفظ املوصول
معناه.تَ يهذبوك ومن هذبنك، ان راع
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الباب الرابع
سورة الكهفالموصولة فياألسماء إستعمال

سورةالفي يات التي تكون فيها األسماء الوصولة آلا.أ
وأما اآليات اليت تكون فيها األمساء املوصولة فتتألف من ثالث 

ي فيما يلي:وثالثني آية وه

    

.               :اآلية)
1 .(

2.            
            :2(اآلية .(

.           :4(اآلية.(

4.                    :اآلية)
7 .(
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.             :8(اآلية .(

.                  :12(اآلية  .(
.                 

          :15(اآلية .(
.                
                 :16(اآلية.(

.                 
                        

               :21(اآلية.(
.                
    :27(اآلية.(
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11.                 
                    
                :28(اآلية .(

.          
    :30(اآلية.(

13.                     
        :37(اآلية.(

14.                     
   :39(اآلية .(

.                 
               :42(اآلية.(
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.               
                      
         :49(اآلية  .(

17.                 
          :52(اآلية  .(

.              
                    :56(اآلية.(

.                  
                       
        :57(اآلية   .(

20.                    
            58ية: (اآل  .(
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.                :اآلية)

64.(

.           
). 66(اآلية: 

23.          :68(اآلية .(
24.              :73(اآلية .(

.             
   :78(اآلية .(

.                 
                             

                :اآلية)
82 .(
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.               
    :87(اآلية .(

.                 
   88ية: (اآل.(

29.                  
). 101(اآلية: 

.               
        :102(اآلية.(

31.                     
).104اآلية: (

.                    
          :105(اآلية.(
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.                
). 107(اآلية: 

سورةالاألسماء الموصولة في إستعمال.ب
يف ستعماالت األمساء املوصولةإيف هذا الفصل أراد الكاتب أن يقدم 

سورة الكهف. وهي فيما يلي:
1.                :اآلية)

1.(
وتوصل ة اخلاصة تستعمل للمفرد املذكر العاقلكلمة "الذي" املوصول

. اهللا املستحق باحلمد وال غريه.باملاضي "أنزل"
2.               

            :2(اآلية.(
وتوصل "الذين" املوصولة اخلاصة تستعمل جلمع املذكر العاقلكلمة

الصاحلات . اهللا تعاىل يبشر املؤمنني الذين يعملونباملضارع "يعملون"
باجلنة.
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3.        :4(اآلية.(
"الذين" املوصولة اخلاصة تستعمل جلمع املذكر العاقلكلمة

. اهللا تعاىل ينذر املشركني الذين قالوا اختذ اهللا ولدا.وتوصل باملضي "قالوا"
4.               
).7(اآلية: 

وتوصل تستعمل لغري العاقل مبفرد مذكرملشرتكةكلمة "ما" املوصولة ا
بفعل حمذوف تقديره: إستقر على األرض زينة مبعىن: ما يصلح أن يكون 

زينة.
5.            :8(اآلية(.

وتوصل تستعمل لغري العاقلمبفرد مذكر شرتكةكلمة "ما" املوصولة امل
وجه األرض مستوية :: إستقر عليها صعيدا جرزا مبعىنبفعل حمذوف تقديره

. ال نبات فيها
6.                 :12(اآلية.(
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توصل باملاضي و ملوصولة احلرفية تستعمل لغري العاقل كلمة "ما" ا
واملصدر .وتكون "ما" وما تالها بتأويل مصدر يف حمل جر بالالم"لبثوا". 

.املؤول  من "ما لبثوا أمدا" أي: لطول املدة اليت مكثوها هناك
7.                
           :15(اآلية.(

وتوصل باملاضي كلمة "من" املوصولة املشرتكة تستعمل للعاقل 
"أفرتى".
8.                
              :16(اآلية.(

وتوصل غري العاقلتستعمل لغري ظرفية كلمة "ما" املوصولة احلرفية 
باملضارع "يعبدون". وتكون "ما" مصدرية غري ظرفية يف حمل نصب 

: ومعبوديهم.واملصدر املؤول من "وما يعبدون" أي.معطوف على "هم"
9.              
                       
                :21(اآلية.(
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وتوصل "الذين" املوصولة اخلاصة تستعمل جلمع املذكر العاقلكلمة
. واملؤمنون الذين يقولون "لنتخذن عليهم مسجدا" أي باملاضي "غلبوا"

نصلي فيه.
10.               

    :27(اآلية.(
وتوصل تستعمل لغري العاقل رد مذكر فمبشرتكةكلمة "ما" املوصولة امل

بالفعل املاضي للمجهول "أوحي". 
11.                  
                       
              :28(اآلية.(

وتوصل عاقلتستعمل جلمع املذكر الاخلاصة "الذين" املوصولة كلمة
. أمر اهللا تعاىل نبيه الصرب مع الذين يذكرون سبحانه باملضارع "يدعون"

بالغداة والعشي، مبالزمة الصالة فيهما.
12....                
  :28(اآلية.(
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وتوصل باملاضي رتكة تستعمل للعاقل كلمة "من" املوصولة املش
"أغفلنا".
13.        ... :30(األية.(

وتوصل تستعمل جلمع املذكر العاقلاخلاصة "الذين" املوصولة كلمة
. إن الذين آمنوا باهللا ورسوله وعملوا األعمال باملاضي "آمنوا وعملوا"

املثوبة.الصاحلة هلم أعظم 
14....        :30(اآلية.(

وتوصل باملضارع "ال كلمة "من" املوصولة املشرتكة تستعمل للعاقل 
نضيع".

15.                   
        :37(األية.(

وتوصل كلمة "الذي" املوصولة اخلاصة تستعمل للمفرد املذكر العاقل
تتحدث هذه احملاورة عن دليل على أن القادر إبتداء . باملاضي "خلقك"

م.  اخللق، قادر على إعاد
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16.                
    :39(اآلية.(

يف حمل تستعمل لغري العاقل مبفرد مذكر شرتكةكلمة "ما" املوصولة امل
توصل تقديره: األمر ما شاء اهللا أو هذا ما شاء اهللا، و مبتدأ حمذوف 
باملاضي "شاء".

17.                   
              :42(اآلية.(

توصل و تستعمل لغري العاقل مبفرد مذكر شرتكةكلمة "ما" املوصولة امل
باملاضي "أنفق".

18.                    
                ... :49(اآلية.(

توصلو تستعمل لغري العاقل مبفرد مذكر شرتكةكلمة "ما" املوصولة امل
وجد، أي: "مما وجد فيه".بفعل حمذوف تقديره: 

19......           :اآلية)
49.(
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. وتكون مصدرية يف تستعمل لغري العاقلرفية كلمة "ما" املوصولة احل
حمل نصب مفعول. واملصدر املؤول من "ما عملوا" أي: َعَمَلُهْم.

20.                
           :52(اآلية.(

وتوصل تستعمل جلمع املذكر العاقلاخلاصة "الذين" املوصولة كلمة
إن شركاءي الذين زعموها يف الدنيا كثرية وكثرية ال .باملاضي "زعمتم"

ا احلق  وما هو من احلق. فأولئك من حتصى. متنوعة وخمتلفة يزعمو
اخلاسرين. 
21.              

            ... :56(اآلية.(

توصل باملضارع و لعاقل تستعمل لشرتكةكلمة "ما" املوصولة امل
"نرسل". وما نبعث الرسل إىل الناس إال ليكونوا مبشرين باجلنة ألهل 

اإلميان والعمل الصاحل، وخموِّفني بالنار ألهل الكفر والعصيان.
22......      :56(اآلية.(
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لفعل توصل باو العاقل معتستعمل جلرفيةكلمة "ما" املوصولة احل
وتكون "ما" مصدرية غري ظرفية يف حمل نصب نذروا". ألمجهول "لاضيامل

ألنه معطوف على منصوب "آيايت". واملصدر املؤول من "وما أنذروا" أي: 
وإنذاري. 
23.             ..... :57(اآلية.(

ملاضي لفعل اتوصل باو للعاقل كلمة "من" املوصولة املشرتكة تستعمل 
لمجهول "ذُّكر".ل

24....              
                 :57(اآلية.(

توصل و ةتستعمل للعاقلؤنثمبفرد مشرتكة" املوصولة املاكلمة "م
ملاضي "َقّدمت". ونسي ما قدَّمت يداه من األفعال القبيحة فلم لفعل ابا

م أغطية. يرجع عنها، إنا جعلنا على قلو
25.                     
             :58(اآلية.(
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توصل باملاضي و العاقل معتستعمل جلرفية كلمة "ما" املوصولة احل
وتكون مصدرية غري ظرفية يف حمل جر بالباء. واملصدر املؤول"كسبوا".

من "ما كسبوا" أي: بكسبهم.
26.                :64(اآلية.(

توصل و نيتستعمل للعاقلمذكر ثىنمبشرتكةكلمة "ما" املوصولة امل
باملاضي الناقص "كنا".

27.              :اآلية)
66.(

توصل و تستعمل للعاقل مبفرد مذكر كةشرت كلمة "ما" املوصولة امل
لمجهول مبين على السكون التصاله بضمري املخاطب لملاضي لفعل ابا

"ُعلِّْمَت".
28.           :68(اآلية.(

توصل و تستعمل للعاقل املشرتكة مبفرد مذكر كلمة "ما" املوصولة 
زوم بالم  ".طْ "حتُِ باملضارع ا
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29.             
).73(اآلية: 

توصل باملاضي مبين و كلمة "ما" املوصولة احلرفية تستعمل للعاقل 
وتكون "ما" مصدرية غري ".تُ على السكون التصاله بضمري املتكلم "نسيْ 

ي: نسياين صدر املؤول من "مبا نسْيُت" أظرفية يف حمل جر بالباء. وامل
العهد.

30.                  
).78(اآلية: 

توصل و تستعمل للعاقل املشرتكة مبفرد مذكركلمة "ما" املوصولة 
زوم بلم وعالمة جزمه سكو  ن آخره وحذفت الياء إللتقاء باملضارع ا

".عْ طِ تَ سْ الساكنني "تَ 
31.                    
                              
              :82(اآلية.(
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توصل و تستعمل للعاقل مبفرد مذكر املشرتكةكلمة "ما" املوصولة 
زوم بلم وعالمة جزمه سكون آخره وحذفت الياء إللتقاء  باملضارع ا

".عْ طِ تَ سْ الساكنني "تَ 
32.                    
).87(اآلية: 

توصل باملاضي  و كلمة "من" املوصولة املشرتكة تستعمل للعاقل 
"ظلم".

33.                    
  :88(اآلية.(

توصل باملاضي  و كلمة "من" املوصولة املشرتكة تستعمل للعاقل 
"ءامن". 
34.                 
).101(اآلية: 

وتوصل اصة تستعمل جلمع املذكر العاقل"الذين" املوصولة اخلكلمة
بفعل ماض ناقص مبين على الفتحة والتاء تاء التأنيث الساكنة ال حمل هلا 
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الذين كانت أعينهم يف الدنيا يف غطاء عن ذكري فال تبصر . من اإلعراب
آيايت.

35.              
        :102(اآلية.(

وتوصل "الذين" املوصولة اخلاصة تستعمل جلمع املذكر العاقلكلمة
. أفظن الذين  بفعل ماض مبين على الضمة التصاله بواو اجلماعة "كفروا"

أعتدنا كفروا يب أن يتخذوا عبادي آهلة من غريي؛ ليكونوا أولياء هلم؟ إنا 
نار جهنم  للكافرين منزال.

36.                  
).104(اآلية: 

وتوصل "الذين" املوصولة اخلاصة تستعمل جلمع املذكر العاقلكلمة
م الذين ضلَّ عملهمبفعل ماض مبين على الفتحة –يف احلياة الدنيا . إ

وهم مشركوا قومك وغريهم ممن ضلَّ سواء السبيل، فلم يكن على هدى 
م حمسنون يف أعماله.–وال صواب  وهم يظنون أ
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37.                        
          :105(اآلية.(

وتوصل "الذين" املوصولة اخلاصة تستعمل جلمع املذكر العاقلكلمة
. أولئك األخسرون أعماًال هم الذين جهدوا بآيات بفعل ماض "كفروا"

ا، وأنكروا لقاءه يوم القيامة، فبطلت أعماهلم؛ بسبب   م وكذَّبوا  ر
كفرهم، فال نقيم هلم يوم القيامة قدرا.

38.                 
).107(اآلية: 

بفعل "الذين" املوصولة اخلاصة تستعمل جلمع املذكر العاقلكلمة
. إن الذين آمنوا يب، وصدَّقوا رسلي، وعملوا ماض "ءامنوا وعملوا"

ضلها منزال.الصاحلات، هلم أعلى اجلنة وأف

.األسماء الموصولة في سورة الكهفىنمعج. 
اليت املوجودة هذا الفصل أراد الكاتب أن يبني شيئا عن املعاينيف

هي كما يلي:. و سورة الكهفيفتفيدها األمساء املوصولة
1.               :1(اآلية.(
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"الذي" املوصولة يف هذه اآلية تفيد ثابتة على أن املستحق كلمة 
الذي أنزل الكتاب على . هووحدهالثناء هللايأهو اهللا وحده احلمد ب

ستحقاق احلمد إرتب "(: اإلهليةالفتوحاتعبده وعلى هذا قال صاحب 
لفيه كماذلك ألنه اهلادي ملا و نعمائهعلى أنه أعظم تنبيها هزالنإعلى 

فالكتاب وهو 1.)"العباد والداعي إىل ما به ينتظم صالح املعاش واملعاد
، إذ عبادهعلى اهللا أنعمها ةنعممأعظوهو كتابالاحلقيق باسم القرآن 

أخرجهم به من الظلمات إىل النور، حيث جعله كتابا قيما ال عوَج فيه وال 
زيَغ، بل يهدي إىل صراط مستقيم.

2.                
            :2(اآلية.(
. ألن ليس  "املؤمنني"كلمة لصيصاختفيدتة املوصول"نالذي"مة كل

اال ملن كل املؤمنني مستحقا للبشري. فاجلنة ليست رخيصة ال يدخلها
.اجتهد. فكان املستحق البشري باجلنة هو الذي يعمل الصاحلات

3.          :4(اآلية.(

.2: صكاه،ر عيسى البايب احلليب وش(مصر: مطبعةالثالثاجلزء،هليةاإلالفتوحاتالعجيلى الشافعي،عمربنسليمان1
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نذيرا جلميع الذين قالوا اختذ اهللا ولدا. كلمة "الذين" املوصولة تفيد 
: هلم"هم مشركو العرب يف قو (القامسي:إذن أن هذا من املشركني. قال 

فكان وظيفة 2.)"ارى يف: دعواهم املسيح ابن اهللاملالئكة بنات اهللا والنص
الرسول كذلك هو أن يأيت نذيرا ملن اختذ اهللا ولدا.

4.                  :7(اآلية.(

شيئ ما يصلح أن يكون كل ة تفيد  ة يف هذه اآلياملوصول"ما" كلمة
"من زخارف ورياش ومتاع وذهب وفضة وغريها زينة (زينة هلا وألهلها

فهذا على سبيل التسلية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألنه 3.)لألرض"
وإختيارا. ءتعاىل أخربه أنه خلق ما على األرض الزينة إبتال

5.            :8(اآلية.(
األرض من كل ما علىة يف هذه اآلية تفيداملوصول"ما" كلمة

النبات واألشجار وكل ما فيها من الزينة صعيدا جرزا أى ترابا جرزا النبات 
فيه.

لد السابع، اجلزء احلادي عشر،تفسري القامسي،حممد مجال الدين القامسي2 ،الفكردار: بريوتلثانية؛االطبعة(ا
. 7. ص،)م1978ه/1398

لد الثاين،صفوة التفاسري،حممد علي الصابوين3 .183: ص،)صابون، د.س.الدارالطبعة التاسعة؛ القاهرة: (ا
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6.                 :12(اآلية.(
على أن النوم أخو فيد تذكرياة يف هذه اآلية تاملوصول"ما"لمة وك

املوت يف اللوازم من البعث وتعطيل احلياة واإللتحاق باجلمادات لنعلم 
احلزبني أي الفريقني املختلفني يف لبثهم بالتقدير والتفويض كما روي:

الذين عن إبن عباس رضي اهللا عنهما أن أحد احلزبني الفية واآلخر امللوك"(
4.)"املدينة ملكا بعد ملك وذلك ألن الالم للعهد وال عهد لغريهماتداولو 

7.                   
        :15(اآلية.(

على أن الكافرين اخبار إة يف هذه اآلية تفيداملوصول" ن"مةكلم
قال أبو حيان اختذوا هنا "(عبدوا األصنام وجعلوها آهلة جهال منهم. 

ا أصنام هم حنتوها وأن يكون مبعىن  حيتمل أن يكون مبعىن عملوا أل
5.)"صريوا

.220. ص،)، د.س.الفكردارد.ط.، د.م.: (اخلامساجللد،البيانروحتفسري،إمساعيل حقي الريوسويالشيخ4
.223. صاخلامس،اجللد،البيانروحتفسري،حقي الربوسويامساعيل الشيخ5



73

73

8.                    
             :16(اآلية.(

عبادة ربكم اليقني على أن املوصولة يف هذه اآلية تفيد"ما" كلمة
ويسهل لكم من أمركم.وحده، يبسط لكم ربكم من رمحته

9.                
                        

               :21(اآلية.(
أن رسول اهللا يا علىاملوصولة يف هذه اآلية تفيد" الذين"كلمة

ى عن إختاذ قبور األنبياء والصاحلني مساجد، ولعن  صلى اهللا عليه وسلم 
ى عن البناء على القبور .َمن فـََعَل ذلك يف آخر وصاياه ألمته، كما أنه 

10.              
    :27(اآلية.(

ال اهللاعلى أن كتاب ليالدة يف هذه اآلية تفيداملوصول"ما" كلمة
.ه ولن جتد من دونه ملتحدامبدل لكلمات
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11.                    
                     
              :28(اآلية.(

اهللا سبحانه صربا على أن فيداملوصولة يف هذه اآلية ت" ن"مكلمة
وتعاىل أمر املسلمني أن يصربوا ىف كل من البالء والفتنة وأداء األمانة 

الدنوية. ذا الصرب مفتاح النجاح. 
12....              
 28ية: (اآل.(

تعىن بأن الذى أغفله أيوصولة يف هذه اآلية تفيدامل" من"كلمة
م عن كلهم لعدم املطاع. و .سبحانه وتعاىل عن ذكره حيذر الذين يتقون ر

من جعلنا قلبه غافال عن الذكر "(:الكشافيف كتابه قال الزخمشري
م ناومل جنعلهم من الذين كتبعنه ... وجدناه غافال وأباخلذالن  ىف قلو

ربة"وقداإلميان 6.)أبطل اهللا توهم ا

13.        ... :30(األية.(

،الكتب العلميةدار: لبنان-بريوت(الطبعة األوىل؛الثاىناجلزء،الكشافالزخسرى،عمربنحمموداهللاجارالقاسمأىب6
.690. ص،1995ه/1415
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الذين تبشريا على أن املؤمنني ة يف هذه اآلية تفيداملوصول"ما" كلمة
آمنوا باهللا ورسوله وعملوا األعمال الصاحلة هلم أعظم املثوبة.

14....        :30(اآلية.(
نا ال خربا على أن على أاملوصولة يف هذه اآلية تفيد"ما" كلمة

نضيع أجورهم، وال ننقصها على ما أحسنوه من العمل.
15.                  
      :37(األية.(

هذه احملاورة خربا على أناملوصولة يف هذه اآلية تفيد"ما" كلمة
م.اهللا تعاىلدليل أن  قادر على إعاد
16.                    
    :39(اآلية.(

دخلَت تذكريا على أناملوصولة يف هذه اآلية تفيد"ما" كلمة
حديقتها فأعجبتك محَِدَت اهللا، وقلت: ما شاء اهللا يل، ال قوة يل على 

حتصيله إال باهللا.
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17.                 
              :42(اآلية.(

، إىل الكافرلمؤمنتذكريا لة يف هذه اآلية تفيداملوصول"ما" كلمة
ووقع الدمار باحلديقة، فهلك كل ما فيها، فصار الكافر يـَُقلِّب قفيه حسرًة 

وندامة على ما أنفق فيها.
18.                 
                ... :49(اآلية.(

وُوِضع كتاب نذيرا للمجرمني ة يف هذه اآلية تفيداملوصول"ما" كلمة
، فتبصر العصاة خائفني مما فيه مو يف مشاهلأمكل واحد يف ميينهمأعماهل

بسبب ما قدموه من جرائمهم.
19......            :اآلية)

49.(
لمجرمني يوم يقوم نذيرا لاملوصولة يف هذه اآلية تفيد"ما" كلمة

م وراو مما فيه فله م ما كسبوا وعليهم ما احلساب حيث أعطى هلم كتا
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م مكتوبة عندهم واضحة جلية فليس بأم كةاكتسبوا صغري  رية كلها جيدو
.هلم حجة للغرار عنها

20.                 
          :52(اآلية.(

افرين يف كني والملمجر نذيرا لة يف هذه اآلية تفيداملوصول"ما" مةكل
م وشركاءهم وجلساءهم  اآلخرة. فيعطيهم الفرصة هلؤالء لكن ينادوا أصحا

ليأتوا إليهم وينقذهم عن النار فيقال هلم "         مل "
اإلنسان أم غريه أو من األصنام وما يذكر اهللا تعاىل هؤالء الشركاء. أهل من 

أشبهها. أو من مطاع احلياة الدنيا أو غريها.
21.              

            ... :56(اآلية(.

باجلنة ألهل اإلميان تبشريا املوصولة يف هذه اآلية تفيد"ما" كلمة
.والعمل الصاحل، وخموِّفني بالنار ألهل الكفر والعصيان

22......      :56(اآلية.(
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ما ُخّوفوا به نذيرا للمجرمني ة يف هذه اآلية تفيداملوصول"ما" كلمة
.من العذاب سخرية واستهزا

23.             .....ية: (اآل
57.(

شد ظلما ممن ُوِعذ نذيرا ألاملوصولة يف هذه اآلية تفيد"ما" كلمة
بآيات ربه الواضحة، فانصرف عنها إىل باطله.

24....            
                     :اآلية)

57.(
نسي ما نذيرا لإلنسان الذي ة يف هذه اآلية تفيداملوصول"ما" كلمة

م قدَّمت يداه من األفعال القبيحة فلم يرجع عنها، إنا جعلنا على قلو
أغطية.
25.                    
             :58(اآلية.(
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بأن خربا للمؤمنني والكافرين املوصولة يف هذه اآلية تفيد"ما" كلمة
م، لو يعاقب هؤالء مر الغفور لذنوب عباده إذا تابوا، ذو الرمحة 

املعرضني عن آياته مبا كسبوا من الذنوب واألثام لعجَّل هلم العذاب، ولكنه  
تعاىل حليم ال يعجل بالعقوبة.

26.                :64(اآلية.(
تذكريا لإلنسان سعي قوي املوصولة يف هذه اآلية تفيد"ما" كلمة

لطلب سعادة الدنيا واألخرة كما سعى موسى يف طلب العلم بالعبد الصاحل 
"          ".

27.            ية: (اآل
66.(

تذكريا لإلنسان سعي قوي ة يف هذه اآلية تفيداملوصول"ما" كلمة
، العبد الصاحليف طلب العلم بموسىلطلب سعادة الدنيا واألخرة كما سعى

فسلَّم عليه موسى، وقال له: أتأذن يل أن أتبعك؛ لتعلمين من العلم الذي 
علمك اهللا إياه ما إسرتشد به وأنتفع؟.

28.           :68(اآلية.(
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تذكريا لإلنسان سعي قوي املوصولة يف هذه اآلية تفيد"ما" كلمة
، العبد الصاحليف طلب العلم بموسىلطلب سعادة الدنيا واآلخرة كما سعى

وكيف لك الصرب على ما سأفعله من أمور ختفي عليك مما علمنيه اهللا 
تعاىل.
29.            :اآلية)

73.(
تذكريا لإلنسان سعي قوي املوصولة يف هذه اآلية تفيد"ما" كلمة

، كما العبد الصاحليف طلب العلم بموسىلطلب سعادة الدنيا واألخرة كما سعى
وال تكلفين مشقًة يف قال موسى معتذرا: ال تآخذين بنسياين شرطك عليَّ،

تعلُّمي منك، وعاملين بيسر ورفق.
30.                   
).78(اآلية: 

تذكريا لإلنسان سعي قوي املوصولة يف هذه اآلية تفيد"ما" كلمة
كما . العبد الصاحليف طلب العلم بموسىما سعىلطلب سعادة الدنيا واألخرة ك

قال اَخلِضر ملوسى: هذا الوقت الفراق بيين وبينك، سأخربك مبا أنكرت 
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عليَّ من أفعايل اليت فعلتها، واليت مل تستطع صربا على ترك السؤال عنها 
واإلنكار عليَّ فيها.

31.                 
                           
                 ) :اآلية

82.(
تذكريا لإلنسان سعي قوي ة يف هذه اآلية تفيداملوصول"ما" كلمة

لطلب سعادة الدنيا واألخرة كما سعى موسى يف طلب العلم بالعبد 
الصاحل، ويف اآلية اختصار من خرق السفينة وقتل الغالم الزكي وإقامة 

.اجلدار فلو ذكر كل واحد عل انفراد ألتى مبقال ال يقتضيه املقام
32.                  
   :87(اآلية.(

قال ذو نذيرا لإلنسان كما املوصولة يف هذه اآلية تفيد" ن"مكلمة
يف الدنيا، مث القرنني: أما من ظلم نفسه منهم فكفر بربه، فسوف نعذبه

ربه، فيعذبه عذابا عظيما يف نار جهنم.يرجع إىل 
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33.                      
  :88(اآلية.(

من آمن تبشريا للمؤمننية يف هذه اآلية تفيداملوصول"ما" كلمة
م فصدَّق به ووحَّده وعمل  بطاعته فله اجلنة ثوابا من اهللا، منهم بر

ونلني له يف القول ونيسِّره له املعاملة. وسنحسن إليه،
34.                 
).101(اآلية: 

الذين كانت نذيرا للكافرين ة يف هذه اآلية تفيداملوصول"ما" كلمة
عينهم يف الدنيا يف غطاء عن ذكري فال تبصر آيايت، وكانوا ال يطيقون أ

مساع حججي املوصولة إىل اإلميان يب وبرسويل.
35.               
        :102(اآلية.(

الذين  نذيرا للكافرين املوصولة يف هذه اآلية تفيد" الذين"لمةك
؛ ليكونوا أولياء هلم؟ إنا أعتدنا نار جهنم  اهللاهلة من غرياآلنيتخذو 

للكافرين منزال.
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36.                   
).104(اآلية: 

تشويقا للمخاطب على ة يف هذه اآلية تفيداملوصول" الذين"كلمة
أن اخلرب ليتمكن يف ذهنه وذلك حيث يكون مضمون الصلة حكما غريبا. 
مثل هذا األمر الغريب يشوق النفس إىل أن تعرف األعمال الباطلة يف هذه 

الدنيا واآلخرة.
37.                       
          :105(اآلية.(

أولئك نذيرا للكافرين، املوصولة يف هذه اآلية تفيد" الذين"كلمة
ا، وأنكروا لقاءه  م وكذَّبوا  األخسرون أعماًال هم الذين جهدوا بآيات ر

لت أعماهلم؛ بسبب كفرهم، فال نقيم هلم يوم القيامة يوم القيامة، فبط
قدرا.

38.                 
).107(اآلية: 
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تبشريا للمؤمنني الذين يعلمون ة يف هذه اآلية تفيداملوصول"ما" كلمة
.الصاحلات هلم جنات الفردوس

سورةالاألسماء الموصولة في عراب اآليات التي تدل إ.د
هذه السورة اليت يات يفاآلقدمهذا الفصل أراد الكاتب أن ييف

ا على إعتماداتكون فيها األمساء املوصولة، وبعد ذلك قام الكاتب بإعرا
:يوهو كما يللألستاذ عبد الواحد صاحل اإلعراب املفصل لكتاب اهللا املرتل

1.             ية: (اآل

1.(
-    : جار وجمرور؛هللا، ظاهرةالضمة بالمبتدأ مرفوع احلمد؛

–جر صفة حمل إسم موصول يف؛الذي، للتعظيم متعلق خبرب املبتدأ
.هللا- نعت

-          :والفاعل ةفتحعلى الفعل ماض مبين؛أنزل
متعلق جار وجمرور؛على عبده"، هو"تقديره ضمري مسترت فيه جوازا 

(مضاف واهلاء ضمري متصل يف حمل جر باإلضافةوهو مضاف، بأنزل 
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ومجلة "أنزل على عبده .بالفتحةمفعول مبنصوب؛الكتاب، إليه)
.." صلة املوصول ال حمل هلا من اإلعراب.الكتاب .

2.               
           2ية: (اآل.(

-      : فعل مضارع مرفوع ر؛ "لينذر"، يبشفة علىالواو؛ عاطو
، "هو"تقديره فيه جوازا فاعل ضمري مسترت الو أخرهبالضمة الظاهرة يف

والنون عوض ،مفعول به منصوب بالياء ألنه مجع املذكر السامل؛املؤمنني
فرد.من تنوين امل

-      : ة يففتحعلى الإسم موصول مبينالذين؛
فعل مضارع مرفوع ؛يعملون، للمؤمنني–نعت –صفة حمل نصب 

، يف حمل رفع فاعلمتصلالواو ضمري بثبوت النون ألنه أفعال اخلمسة، و 
ملحق ألنه بدال من الفتحة الكسرة بالصاحلات: مفعول به منصوب 

صلة املوصول ال حمل هلا "يعملون الصاحلات"مجلة ؤنث السامل.املمع جب
من اإلعراب.

3.         4ية: (اآل.(
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-    :طفة على "ينذر" يف اآلية الكرمية الثانية، ينذر؛ اعاو؛ و وال
؛الذين"، هو"تقديره جوازافاعل ضمري مسترتالو مرفوعفعل مضارع 

حمل نصب مفعول به.يففتحةعلى الإسم موصول مبين
- الواو ضمري ،التصاله بواو اجلماعةعلى الضم: فعل ماض مبين

ال صلة املوصوللف فارقة. ومجلة "قالوا"ألمتصل يف حمل رفع فاعل وا
.حمل هلا من اإلعراب

4.               
).7ية: (اآل

-   : ضمري متصل يف حمل ؛نا، صب اإلسم وترفع اخلربتنإن؛
؛، ناناعلى السكون للتصاله بفعل ماض مبين؛علنصب إسم "إن"، ج

ضمري متصل يف حمل رفع فاعل. واجلملة الفعلية "جعلنا" يف حمل رفع 
."إن"خرب 

-    : ما؛ إسم موصول مبين على السكون يف حمل نصب
بفعل حمذوف تقديره جار وجمرور متعلقمفعول به، على األرض؛
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مبعىن: ما يصلح أن يكون زينة. ومجلة "إستقر على األرض" "إستقر"
صلة املوصول ال حمل هلا من اإلعراب.

5.           8ية: (اآل.(
-     ا، لى اآلية الكرمية السابقعطفة اعالواو؛ : و ة وتعرب إعرا

نون عوض لوا،جاعلون؛ خرب "إن" مرفوع بالواو ألنه مجع املذكر السامل
.من تنوين املفرد وحركته

-   : ،جار وجمرور.؛عليهاما؛ إسم موصول ىف حمل رفع فاعل
والضمري يف "عليها" يعود إىل الزينة.

-      : الظاهرة، وصعيدا صعيدا؛ مفعول به منصوب بالفتحة
لصعيدا مبعىن: أرض مستوية –نعت –مبعىن: وجه األرض، جرزا؛ صفة 

ملوصول ال حمل هلا من اصلة "عليها صعيدا جرزا"مجلة و ال نبات فيها.
اإلعراب.

6.                 :12(اآلية.(
-      مرفوع بالضمة ألنه مبتدأ. وهو : أي؛ إسم إستفهام

والنون ،وعالمة جره الياء ألنه مثىنمضاف، احلزبني؛ مضاف إليه جمرور 
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واحلركة يف املفرد، أحصى؛ خرب املبتدأ مرفوع بالضمة عوض عن التنوين
ا ممنو  عة من املقدرة على األلف منع من ظهورها التعذر ومل تنون أل

صيغة تفضيل على وزن أفعل وبوزن الفعل مبعىن: –التنوين –الصرف 
مكثهم بالكهف اضبط احصاء. لنعلم أي احلزبني الذين إختلفا يف مدة 

اإلستفهام "أّي" ال يعمل فيه ما قبله بل يعمل ما بعده.وإسم 
-       ن : الالم؛ حرف جر، ما؛ إسم موصول مبين على السكو

رور متعلق بأحصى، لبثوا؛ فعل ماض مبين جريف حمل بالالم. واجلار وا
والواو ضمري متصل يف حمل رفع فاعل ،اجلماعةعلى الضم التصاله بواو

واأللف فارقة، أمدا؛ متييز منصوب بالفتحة. ومجلة "لبثوا" صلة املوصول 
به ال حمل هلا من اإلعراب والعائد ضمري منصوب حمال ألنه مفعول

.والتقدير "لبثوه"
7.                
          15ية: (اآل.(
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-  : ِلسكون يف ؛ إسم موصول مبين على ا، َمنْ حرف جر؛ نْ م
املقدرة على األلف ، افرتى؛ فعل ماض مبين على الفتحةنْ حمل جر مبِ 

."هو"للتعذر والفاعل ضمري مسترت فيه جوازا تقديره 
-     ذبا؛ مفعول به منصوب بالفتحة. كوجمرور،  ر: على اهللا؛ جا

أفرتى "ومجلة مبعىن: ممن اختلف الكذب بنسبة الشريك إليه سبحانه.
ملوصول ال حمل هلا من اإلعراب.صلة ا"لى اهللا كذباع

8.                
              :16(اآلية.(

-    عاطفة، ما؛ إسم موصول مبين على السكون يف : والواو؛
هم، يعتزلتموهم مبعىن واعتزلتم معبوداحمل نصب معطوف على "هم" يف 

فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمري متصل يف حمل رفع يعبدون؛ 
فاعل.

-   إال؛ أداة اإلستثناء، اهللا؛ لفظ اجلاللة: مستثىن بإال منصوب :
ومجلة "يعبدون" صلة تثناء وعالمة النصب الفتحة.للتعظيم باإلس

املوصول ال حمل هلا من اإلعراب.
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9.              
                       
               21ية: (اآل.(
-     : لى الفتحة ال حمل هلا من عفعل ماض مبينقال؛

، فاعلحمل رفعيفمبين على الفتحةإسم موصول؛الذيناإلعراب، 
على الضمة للتصاله بواو اجلماعة ال حمل هلا من فعل ماض مبين،غلبوا

حمل رفع فاعل.واو اجلماعة يف؛الواو، اإلعراب
-      ومجلة مضاف ومضاف عليه.؛أمرهم، حرف جر: على؛

ملوصول ال حمل هلا من اإلعراب.صلة ا"غلبوا على أمرهم"
10.               

   )27ية: آلا.(
-  : حرف –الواو؛ عاطفة، اتل؛ فعل أمر مبين على حذف آخره

."أنت"وجوبا تقديره فيه فاعل ضمري مسترت الو -العلة 
-     : مبين على السكون يف حمل نصب إسم موصولما؛

مفعول به، أوحي؛ فعل ماض جمهول مبين على الفتحة وناعب الفاعل 



91

91

"ومجلة ضمري مسترت فيه جوازا تقديره "هو"، إليك؛ جار وجمرور.  
     "ملوصول ال حمل هلا من اإلعراب.صلة ا

11.                  
                  .....)28ية: آلا.(

-      الواو؛ عاطفة، اصرب؛ فعل أمر مبين على السكون ال حمل :
ه وجوبا تقديره "أنت"، نفسك؛ مفعول به هلا من اإلعراب والفاعل في

منصوب بالفتحة وهو مضاف، والكاف ضمري متصل وهو مضاف إليه.
-  مع؛ ظرف على املصاحبة متعلق باصرب منصوب على الظرفية :

ا مفتوحة العني، الذين، إسم موصول اوهو مضاف وقيل هي  سم أل
حمل جر مضاف إليه.مبين على الفتحة يف

-   يدعون؛ فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمري :
م؛ رب: متصل يف حمل رفع فاعل. مبعىن: مع املؤمنني الذين يعبدون، ر

مفعول به منصوب للتعظيم بالفحتة وهو مضاف وهم: ضمري الغائبني 
م" صلة املوصول ال حمل هلا  يف حمل جر مضاف إليه. ومجلة "يدعون ر

إلعراب.من ا
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12....               
 28ية: (اآل.(

-   : اجلازمة، تطع؛ فعل مضارع جمزوم الناهيةالواو؛ عاطفة، ال؛
سكون آخره وحذفت الياء إللتقاء الساكنني بال وعالمة جزمه

إسم ؛تخفيف والفاعل ضمري مسترت فيه وجوبا تقديره "أنت"، َمنولل
موصول يف حمل نصب مفعول به منصوب.

-    : أغفل؛ فعل ماض مبين على السكون التصاله بنا، ونا؛
ضمري متصل يف حمل رفع فاعل، قلبه؛ مفعول به منصوب بالفتحة وهو 

ضم يف حمل جر مضاف إليه.مضاف، واهلاء ضمري متصل مبين على ال
ملوصول ال حمل هلا من اإلعراب.صلة ا"أغفلنا قلبه"ومجلة 
13.        ... :30(األية.(

-   : حمل إسم موصول يف؛الذين، تنصب اإلسم وترفع اخلربإن؛
نصب إسم إن.

-      لالتصاله بواو على الضم: فعل ماض مبين
وا؛ لم، وعيف حمل رفع فاعل وااللف فارقةضمري متصل ؛الواو، اجلماعة
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ا، الصاحلات؛ مفعول به  معطوفة بالواو على "آمنوا" وتعرب إعرا
ن الفتحة ألنه ملحق جبمع املؤنث السامل.ممنصوب بالكسرة بدال 

ملوصول ال حمل هلا من اإلعراب.اصلة "توعلموا الصاحلاأمنوا "ومجلة 
14....        :30(اآلية(.

-   إن؛ تنصب اإلسم وترفع اخلرب، نا؛ املدغمة يف حمل نصب :
إسم "إن"، ال؛ نافية ال عمل هلا، نضيع؛ فعل مضارع مرفوع بالضمة 

با تقديره "حنن". ومجلة "ال نضيع وما والفاعل ضمري مسترت فيه وجو 
بعدها" يف حمل رفع خرب "إن". 

-   ،من؛ : أجر؛ مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة وهو مضاف
باإلضافة.جرإسم موصول مبين على السكون يف حمل 

-    ؛ فعل ماض مبين على الفتحة والفاعل ضمري مسترت فيه
ومجلة "أحسن .، عمال؛ متييز منصوب بالفتحةو"وجوبا تقديره "ه

عمال" صلة املوصول ال حمل هلا من اإلعراب.
15.                   

      :37(األية.(
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-     :تكفر إنكار وتعجيب بلفظ إستفهام،  ؛ مهزةاهلمزة :
؛التاءو ،املخاطبفعل ماض مبىن على السكون لالتصاله بضمري كفر؛ 

إسم موصول ؛يالذ، حرف جرحمل رفع فاعل، الباء؛ يفضمري متصل
رور متعلق بكفرتحمل جريفمبين على السكون  .بالباء واجلار وا

-     :ضمري فاعلواللى الفتحخلق؛ فعل ماض مبين ع
حمل نصب يفضمري متصل مسترت فيه جوازا تقديره "هو"، والكاف؛ 

خلقك "ومجلة ، من تراب؛ جار وجمرور.مبعىن: خلق اصلكمفعول به
ملوصول ال حمل هلا من اإلعراب.اصلة من تراب"

16.                
    :39(اآلية.(
-     والواو؛ إستأنافية، لوال؛ حرف توبيخ مبعىن "هال"، إذ؛ ظرف :

يف حمل نصب.مبين على السكونالزمان مبعىن "حني"
-    اجلملة يف حمل جر مضاف إليه لوقوعها بعد الظرف :

،مبين على السكون التصاله بضمري املخاطبلت؛ فعل ماض "إذ"، دخ
والتاء ضمري متصل يف حمل رفع فاعل، جنتك؛ مفعول به منصوب 
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يف حمل الكاف؛ ضمري متصل مبين على الفتحبالفتحة وهو مضاف، و 
جر باإلضافة (مضاف إليه).

-  "واجلملة بعدها يف حمل نصب مفعول به : تعرب إعراب "دخلت–
مبعىن: هال قلت عند دخوهلا والنظر إىل ما رزقك اهللا –لقول مقول ا
منها.

-   ما؛ إسم موصول مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ :
، شاء؛ فعل ماض "مر ما شاء أو هذا ما شاء اهللاحمذوف تقديره "اال

ومجلة ، اهللا لفظ اجلاللة؛ فاعل مرفوع للتعظيم بالضمة.مبين على الفتح
شاء اهللا" صلة املوصول ال حمل هلا من اإلعراب."

17.                  
             42ية: (اآل.(

-    : يفمبين على السكون إسم موصول ، ما؛ رف جرحعلى؛
والفاعل ضمري مسترت ق؛ فعل ماض مبين على الفتحبعلى، أنفحمل جر

فيه جوازا تقديره "هو".
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-  ا: جر وجمرور صلة "أنفق فيها"ومجلة .متعلق بأنفق أي يف عمار
ملوصول ال حمل هلا من اإلعراب.ا

18.                   
                 ... :49(اآلية.(

-     الفاء؛ سببية، ترى؛ فعل مضارع مرفوع بالضمة املقدرة :
فاعل ضمري مسترت فيه وجوبا تقديره "أنت"، والعلى األلف للتعذر

رمني؛ مفعول به منصوب بالياء ألنه مجع املذكر السامل، والنون عوض  ا
من تنوين املفرد.

-    أى خائفني لسوء ما قدموا بني أيديهم، وهو حال منصوب :
بالياء ألنه مجع املذكر السامل، والنون عوض من تنوين املفرد.

-  من؛ حرف جر متعلق مبشفقني، ما؛ إسم موصول مبين على :
متعلق بفعل حمذوف تقديره السكون يف حمل جر مبن، فيه؛ جار وجمرور

". ومجلة "وجد فيه" صلة املوصول ال حمل هلا من أو سطر"وجد
اإلعراب.
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19......           
).49ية: (اآل

- :التصاله عل ماض مبين على الضمالواو؛ إستأنافية، وجدوا؛ ف
.بواو اجلماعة، الواو ضمري متصل يف حمل رفع فاعل واأللف فارقة

-   : عملوا؛ فعل ماض ، حمل نصب مفعول بهإسم موصول يفما؛
متصل يف حمل رفع الواو ضمريلالتصاله بواو اجلماعة، على الضممبين

فاعل واأللف فارقة.
-  .صلة "عملوا حاضرا"ومجلة : حال منصوب بالفتحة الظاهرة

ملوصول ال حمل هلا من اإلعراب.ا
20.                

           :52(اآلية.(
- رعه من األفعال عل أمر مبين على حذف النون ألن مضا: ف

اخلمسة، الواو؛ ضمري متصل يف حمل رفع فاعل واأللف فارقة.
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-   مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة املقدرة على ما قبل :
، والياء؛ شتغال احملل حبركة املناسبة وهو مضافاالياء منع من ظهورها 

ضمري متصل يف حمل جر باإلضافة (مضاف إليه).
-  نصبيف حملمبين على الفتح: الذين؛ إسم موصول

كاء، زعمتم؛ فعل ماض مبين على السكون ر للش–نعت –صفة 
، التاء؛ ضمري متصل يف حمل رفع فاعل، وامليم نيالتصاله بضمري املخاطب
م شركائي وشفعاؤكم نادوهم عىن:عالمة مجع الذكور مب زعمتم أ

الغاثتكم. ومجلة "زعمتم" صلة املوصول ال حمل هلا من اإلعراب.
21.               
            ... :56(اآلية(.

-     ،الذين؛ : الواو؛ عاطفة، جيادل؛ فعل مضارع مرفوع بالضمة
يف حمل رفع فاعل.إسم موصول مبين على الفتح

-     التصاله واو : كفروا؛ فعل ماض مبين على الضم
ف فارقة، بالباطل؛ اجلماعة، الواو؛ ضمري متصل يف حمل رفع فاعل، واألل
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جار وجمورر. ومجلة "كفروا بالباطل" صلة املوصول ال حمل هلا من 
اإلعراب.

22......      :56(اآلية.(
-    الواو؛ عاطفة، ما؛ إسم موصول مبين على السكون يف حمل :

مبينألنه معطوف على منصوب "آيايت"، أنذروا؛ فعل ماض نصب
مجهول مبين على الضم التصاله بواو اجلماعة، والواو ضمري متصل يف لل

حمل رفع نائب الفاعل.
-   حال منصوب بالفتحة. ومجلة "أنذروا هزوا" صلة املوصول ال حمل :

هلم من اإلعراب.

23.             .....

).57ية: (اآل
-    على السكون يف ستفهام مبيناسم استأنافية، َمْن؛ ا: الواو؛

ظلم؛ خرب "من" مرفوع بالضمة ومل ينون ألنه ممنوع من حمل رفع مبتدأ، ا
صيغة تفضيل وبوزن الفعل.–أفعل –على وزن –التنوين –الصرف 
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-  ى السكون يف حمل: من؛ حرف جر، من؛ إسم موصول مبين عل
ونائب الفاعل مبين للمجهول مبين على الفتحمبن، ذكر؛ فعل ماض جر

ضمري مسترت فيه جوازا تقديره "هو". ومجلة "ذكر" صلة املوصول ال حمل 
هلا من اإلعراب.

24....              
                 :57(اآلية.(
- فة، نسي؛ فعل ماض مبين على الفتح: الواو؛ عاط.
-     ما؛ إسم موصول مبين على السكون يف حمل نصب :

مت يداه. فحذف املضاف "عاقبة" وهو بتقدير: عاقبة ما قدمفعول به
، قدمت؛ فعل مفعول "نسي" وحل حمله املضاف إليه اسم املوصول "ما"

ماض مبين على الفتح، والتاء؛ تاء التأنيث الساكنة ال حمل هلا من 
لف ألنه مثىن وحذفت وعالمة رفعه االاإلعراب، يداه؛ فاعل مرفوع

يف حمل بين على الضماهلاء؛ ضمري متصل مالنون لإلضافة (مضاف)،
جر باإلضافة (مضاف إليه). ومجلة "قدمت يداه" صلة املوصول ال حمل 

هلا من اإلعراب.
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25.                     
             :58(اآلية.(

-       م، يؤاخذ؛ فعل مضارع مرفوع : لو؛ حرف شرط غري جاز
والفاعل ضمري مسترت فيه جوازا تقديره "هو"، هم؛ ضمري الغائبني بالضم

يف حمل نصب مفعول به، الباء؛ حرف جر، ما؛ إسم موصول مبين على 
السكون يف حمل جر بالباء.

-  : التصاله بواو اجلماعة، الواو؛على الضمفعل ماض مبين
لف فارقة. ومجلة "كسبوا" صلة ضمري متصل يف حمل رفع فاعل، واال

املوصول ال حمل هلا من اإلعراب.
26.               :64(اآلية.(

-   والفاعل ضمري مسترت فيه ح: قال؛ فعل ماض مبين على الفت
جوازا تقديره "هو"، ذلك: ذا؛ إسم إشارة مبين على السكون يف حمل 

شارة إىل أمر احلوت أو رفع مبتدأ، الالم للبعد، والكاف للخطاب. واال
إشارة إىل اختذه سبيال. أي ذلك الذي كنا نطلب.
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-   السكون : أي ذلك ما كنا نطلب، ما؛ إسم موصول مبين على
يف حمل رفع خرب مبتدأ حمذوف تقديره "هو"، كنا؛ فعل ماض ناقص مبين 
على السكون التصاله بنا، نا؛ ضمري متصل مبين على السكون يف حمل 
رفع إسم "كان"، نبغ؛ فعل مضارع مرفوع بالضمة املقدرة للثقل على 
الياء احملذوفة يف الوصل إتباعا خلط املصحف. وهي ضمري املتكلمني 

بين على السكون والفاعل ضمري مسترت فيه وجوبا تقديره "حنن". ومجلة م
"نبغي" يف حمل نصب خرب "كان". واجلملة اإلمسية "هو ما كان نبغي" 
يف حمل رفع خرب املبتدأ "ذلك". ومجلة "كنا نبغي" صلة املوصول ال حمل 

هلا من اإلعراب.
27.          
).66(اآلية: 

-     على؛ حرف جر، أن؛ حرف مصدري ناصب، تعلم؛ :
فعل مضارع منصوب بأن وعالمة نصبه الفتحة والفاعل ضمري مسترت فيه 
وجوبا تقديره "أنت"، النون؛ نون الوقاية ال حمل هلا من اإلعراب. والياء 
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تباعا خلط املصحف ضمري املتكلم مبين على السكون يف حمل احملذوفة إ
نصب مفعول به أول، أن؛ وما تالها بتأويل مصدر يف حمل جر بعلى.

-   ِمن؛ حرف جر، ما؛ إسم موصول مبين على السكون يف :
مجهول مبين على السكون مبين للحمل جر مبن، علمت؛ فعل ماض 

يف حمل تاء؛ ضمري متصل مبين على الفتحالالتصاله بضمري املخاطب، 
رفع نائب الفاعل. ومجلة "علمت" صلة املوصول ال حمل هلا من 

اإلعراب.
28.           :68(اآلية.(

-     ستفهام مبين على الفتح يف ااسمستأنافية، كيف؛ ا: الواو؛
؛ فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمري حمل نصب حال، تصرب

مسترت فيه وجوبا تقديره "أنت".
-  ما؛ إسم موصول مبين متعلق بتصرب: على؛ حرف جر ،

على السكون يف حمل جر بعلى، مل؛ حرف نفي وجزم وقلب، حتط؛ فعل 
سترت مضارع جمزوم بالم. وحذفت ياؤه اللتقاء الساكنني والفاعل ضمري م
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فيه وجوبا تقديره "أنت". ومجلة "مل حتط" صلة املوصول ال حمل هلا من 
اإلعراب.

29.            
).73(اآلية: 

-    والفاعل مسترت فيه : قال؛ فعل ماض مبين على الفتح
هو"، ال؛ ناهية جازمة، تؤاخذ؛ فعل مضارع جمزوم بال جوازا تقديره "

وعالمة جزمه سكون آخره والفاعل ضمري مسترت فيه وجوبا تقديره 
"أنت"، والنون؛ نون الوقاية ال حمل هلا من اإلعراب، والياء؛ ضمري 

املتكلم مبين على السكون يف حمل نصب مفعول به.
-  إسم موصول مبين على ، ما؛بتؤاخذه: الباء؛ حرف جر

السكون يف حمل جر بالباء، نسيت؛ فعل ماض مبين على السكون 
يف حمل رفع الياء؛ ضمري متصل مبين على الضمالتصاله بضمري املتكلم،

فاعل. ومجلة "نسيت" صلة املوصول ال حمل هلا من اإلعراب.
30.                 
).78(اآلية: 
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-    للقريب، –تصويف –: أي سأخربك، السني؛ حرف إستقبال
أنبئ: فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمري مسترت فيه وجوبا تقديره 

يف حمل نصب اف؛ ضمري املخاطب مبين على الفتح"أنا"، والك
مفعول به.

-  تأويل؛ جمرور بالباء، ما؛ متعلق بأنبئ: الباء؛ حرف جر ،
إسم املوصول مبين على السكون يف حمل جر باإلضافة، مل؛ حرف نفي 

وجزم وقلب.
-     تستطع؛ فعل مضارع جمزوم بلم وعالمة جزمه سكون :

ضمري مسترت فيه وجوبا آخره وحذفت الياء إللتقاء الساكنني والفاعل 
تقديره "أنت"، عليه؛ جار وجمرور متعلق بتستطع، صربا؛ مفعول به 
منصوب بالفتحة. ومجلة " تستطع عليه صربا" صلة املوصول ال حمل هلا 

من اإلعراب.
31.                    
                              
              :82(اآلية.(
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-    رة مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ، الالم؛ : ذا؛ إسم إشا
للبعد، والكاف؛ للخطاب. تأويل خرب "ذلك" مرفوع بالضمة.

-       ما؛ إسم موصول مبين على السكون يف حمل جر :
باإلضافة، مل؛ حرف نفي وجزم وقلب، تستطع؛ فعل مضارع جمزوم بلم 

لفاعل ضمري مسترت وجوبا تقديره "أنت"، وعالمة جزمه سكون آخره وا
عليه؛ جار وجمرور متعلق بتستطيع، صربا؛ مفعول به منصوب بالفتحة. 

وجيوز أن يكون حاال مبعىن: مل تقدر عليه صابرا.
32.                    

).87: (اآلية
-  والفاعل ضمري مسترت فيه : قال؛ فعل ماض مبين على الفتح

وازا تقديره "هو"، أما؛ حرف شرط وتفصيل ال عمل له.ج
-   .من؛ إسم موصول مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ :

واجلملة اإلمسية "من مع خربها" يف حمل نصب مقول القول وهو قول اهللا 
قة، ظلم؛ فعل ماض مبين على الفتحلقوم يف اآلية السابسبحانه ل

والفاعل ضمري مسترت فيه جوازا تقجريه "هو". ومجلة "ظلم" صلة 
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املوصول ال حمل هلا من اإلعراب. واجلملة الفعلية "فسوف نعذبه" ىف حمل 
رفع خرب َمْن.

33.                    
  :88(اآلية.(

-       معطوفة بالواو على "أما من ظلم" الواردة يف اآلية :
ا. الكرمية السابقة وتعرب إعرا

-     ا، صاحلا؛ : وعمل؛ معطوفة بالواو على "آمن" وتعرب إعرا
بالفتحة.مفعول به منصوب 

34.                 
).101(اآلية: 

- نعت –يف حمل جر صفة : إسم موصول مبين على الفتح–
للكافرين الواردة يف اآلية الكرمية السابقة.

-       والتاء؛ ؛ فعل ماض ناقص مبين على الفتحنت: كا ،
تاء التأنيث الساكنة ال حمل هلا من اإلعراب، أعني؛ إسم "كان" مرفوع 
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بالضمة، هم؛ ضمري الغائبني يف حمل جر باإلضافة، يف غطاء؛ جار 
وجمرور متعلق خبرب "كان" مبعىن: "مغطاة".

35.             
        :102(اآلية.(

-  ؛ حرف إستفهام ال حمل هلا من اإلعراب، الفاء؛ فاء مزة: اهل
مبعىن "ظن".، حسب؛ فعل ماض مبين على الفتح-تزيينية–زائدة 

-    :ل، كفروا؛ يف حمل رفع فاععلى الفتحإسم موصول مبين
التصاله بواو اجلماعة، الواو ضمري متصل يف فعل ماض مبين على الضم

حمل رفع فاعل واأللف فارقة. ومجلة "كفروا" صلة املوصول ال حمل هلا من 
اإلعراب.

36.                  
).104(اآلية:

- يف حمل رفع خرب مبتدأ حمذوف : إسم موصول مبين على الفتح
تقديره هم الذين.
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-    سعي؛ فاعل مرفوع : ضل؛ فعل ماض مبين على الفتح ،
بالضمة وهو مضاف، هم؛ ضمري الغائبني يف حمل جر مضاف إليه. 

ول ال حمل هلا من اإلعراب.ومجلة "ضل سعيهم" صلة املوص
37.                        

          :105(اآلية.(
-     :يف حمل رفع مبتدأ، أوالء؛ إسم إشارة مبين على الكسر

يف حمل الذين؛ إسم موصول مبين على الفتحلكاف؛ حرف خطاب، ا
وجيوز أن يكون خرب مبتدأ حمذوف تقديره هم. رفع خرب "أولئك"

يف حمل رفع خرب "أولئك".واجلملة "هم الذين" 
-       التصاله واو : كفروا؛ فعل ماض مبين على الضم

حمل رفع فاعل واأللف فارقة، بآيات؛ اجلماعة، الواو؛ ضمري متصل يف
جار وجمرور متعلق بكفروا، رب؛ إسم جمرور للتعظيم باإلضافة وهو 
مضاف، هم؛ ضمري الغائبني يف حمل جر مضاف إليه. ومجلة "كفروا 

م" صلة املوصول ال حمل هلا من اإلعراب. بآيات ر



110

110

38.                
).107(اآلية: 

- لذين؛ إسم موصول مبين على : إن؛ تنصب اإلسم وترفع اخلرب، ا
يف حمل نصب إسم "إن".الفتح 

-   :التصاله بواو اجلماعة، الواو؛ ضمري فعل ماض على الضم
ة "آمنوا" صلة املوصول ال ومجلمتصل يف حمل رفع فاعل واأللف فارقة.

حمل هلا من اإلعراب.
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خامسالباب ال
الخاتمة

.ةالخالص.أ
الكاتب إىل الباب وأوصلهء من حبث الباب الرابع املتقدم بعد اإلنتها

ةهذا البحث سيقدم الكاتب اخلالصاخلامس كختام هذه الرسالة، ويف
لفهم مقصود والطالبالنحو والصرفيدرسلتكون نافعة ملاتحاقرت اإلو 

فيما يلى:هذه الرسالة. فذلك نستطيع أن نلخص 
قرآنية. والكهف مجع كهوف وهو السور السورة الكهف هي إحدى .1

"مكية وسورة الكهف هيل وكان أكرب من الغار.باجلقور يفنالبيت امل
ا  هي مائة يقولون ميع املفسرينجلىأخر وايةر يفو .110وآيا

وإحدى عشرة أية عند البصريني، ومائة وعشرة عند الكوفيني ومائة 
الشاميني ومائة ومخس عند احلجازيني.وست عند 

سورة الكهف منها: العقيدة، األحكام، والقصص يف مضمون اآليات .2
ا منها: تصحيح العقيدة، والتعقيب، وتصحيح املنهج  وغريها. وفائد
الفكر والنظر، وتصحيح القيم مبيزان العقيدة، والدعاة إىل الصرب 

وغريها.
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إمسي وحريف. ة الكهف فهي قسمان: األمساء املوصولة يف سور إستعمال.3
) "الذي" تستعمل للمفرد 1أما املوصولة اخلاصة (املوصول اإلمسي): 

فهو اآلية: 18املذكر العاقل كما قوله سبحانه وتعاىل يف سورة الكهف/
) "الذين" تستعمل جلمع املذكر العاقل كما قوله سبحانه 2، 37و1

، 30، و28، و21، و4، و2فهو اآلية: 18وتعاىل يف سورة الكهف/
. وأما املوصولة 107، و105، و104، و102، و101، و52و

) "من" تستعمل للعاقل كما قوله 1املشرتكة (املوصول اإلمسي): 
، 30، و28، و15فهو اآلية: 18سبحانه وتعاىل يف سورة الكهف/

تستعمل لغري العاقل املوصولة املشرتكة ) "ما" 2، 88، و87، و57و
وجلمع العاقل كما قوله سبحانه وتعاىل يف سورة وللعاقل وللعاقَلْني 

، 56، و49، و42، و39، و27، و8، و7فهو اآلية: 18الكهف/
. وأما إستعمال املوصول 82، و78، و68، و66، و64، و57و

وجلمع العاقل كما قوله وملفرد العاقل احلريف "ما" تستعمل لغري العاقل 
، 49، و16، و12ة: فهو اآلي18سبحانه وتعاىل يف سورة الكهف/

.73، و58، و56و
ملن أراد واجبةالكرميةاتياآليفتاملوصوالستعماالت إمعرفة .4

سراره.القرآن والكشف عن ااإلطالع على معاين
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ال بد من معرفتها ليكون املفهوم واسعا  من األشياء اليتتعد املوصوالت.5
.ملنهج القرآن العظيم واللغة العربيةةفقاومو كامال 

اتاإلقتراح.ب
:يتب كذلك أن يقرتح فيما يلاهذا الفصل أراد الكيف

نرجو من التالميذ والطالب التعمق يف علم النحو وفهمه فهما .1
جيدا ليسهل عليهم فهم معاين القرآن.

سات االبحوث والدر من واعربية أن يكثر اللغة الرجو لكل حميبن.2
ا بالقرآن ال كرمي.حول قواعد اللغة العربية مع عالقا

ا اإلطالع والكشف عن على كل طاليب.3 اللغة العربية والراغبني 
أسرار القرآن الكرمي، خدمة لكتاب اهللا اجلليل واإلسالم.

نرجو من رئيس اجلامعة أن يوفر للطالب الكتب املتعلقة بعلم .4
النحو والتفسري ليسهل على الطالب البحث فيها.

منه سورة الكهف و رآن أن حيافظوا قراءة القسلمنينرجو من امل.5
على ذلك:ث النيب صلى اهللا عليه وسلم حيثنالوجود حدي
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، فهو معصوم إىل مثانية من قرأ سورة الكهف يوم اجلمعة": (قوله)أ
1.")م منهصِ الدجال عُ جَ رَ أيام من كل فتنة، وإن خَ 

من مَ صِ من أول سورة الكهف عُ آياتٍ رَ عشْ ظَ فِ ن حَ "مَ (: هلو وق)ب
2.")الدجال

"من قرأ عشر آيات من سورة الكهف ِحْفظا مل تضره (: هلو وق.ج
3.)فتنة الدجال. ومن قرأ السورة كلها دخل اجلنة"

لد الثالث (الطبعة الثانية، تفسري القرآن العطيم،عماد الدين أيب الفداء إمساعيل بن كثرياحلافظ اجلليل اإلمام 1 : الرياض؛ ا
.92م)، ص. 1997ه/1418، زيعللطباعة والنشر والتو الكتب عامل دار 

لبنان: -د.ط.؛ بريوت (اجلزء األول، اجلامع الصحيح،اإلمام أبو احلسني مسلم بن احلجاج إبن املسلم القشريي النيسبوري2
.199)، ص. دار الفكر، د.س.

.346ص. )،د.ك.(اجلزء العاشر، اجلامع ألحكام القرآن،أبو عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب3
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المراجع

. القرآن الكرمي
. بتحقيق وضبط: معجم مقاييس اللغةإبن زكريا، أبو احلسني بن فارس. 

: دار الفكر .م.؛ د.ط.، د6-1عبد السالم حممد هارون. جـ 
م.1979ه/1399للطباعة والنشر والتوزيع، 

لد الثالث، أحكام القرآنإبن العريب، أبو بكر حممد بن عبد اهللا.  . ا
س..لبنان: دار الكتب العلمية، د-ألوىل؛ بريوت الطبعة ا

تفسري .إبن كثري، اإلمام اجلليل احلافظ عماد الدين أيب الفداء إمساعيل
لد الثالث، اجلزء السادس عشر، الطبعة الثانية؛ القرآن العظيم . ا

ه / 1418الرياض: دار عامل الكتب للطبعة والنشر والتوزيع، 
م.1997
لسان مام العالمة أيب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم. إبن منظور، اإل

لدالعرب ، طبعة جديدة حمققة؛ بريوت: دار صادر، 21- 1، ا
م.2000

-. الطبعة الثالثة عشرة؛ بريوتقاموس اإلعراباالمسر، جرجي عيسى. 
م.1986لبنان: دار العلم للملليني، 

. روح املعاينمود. األلوسي، العالمة أبو الفضل شهاب الدين السيد حم
لد اخلامس، اجلزء اخلامس عشر، د س..؛ دم: دار الفكر، د.ط.ا

األنصاري، اإلمام أبو حممد عبد اهللا مجال الدين بن يوسف بن أمحد إبن 
، حتقيق: حممد مغين اللبيب عن كتب األعاربعبد اهللا بن هشام، 

عصرية ، بريوت: املكتبة ال.ط.، د2-1حمي الدين عبد احلميد. جـ 
م.1991ه/1411للطباعة والنشر، 
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، الطبعة 2-1. جـ املعجم املفصل يف النحو العريببابايت، عزيزة فؤال. 
م.1992ه/1413لبنان: دار الكتب العلمية، - األوىل؛ بريوت

. الطبعة األوىل؛ املنكورة: التأنيث يف اللغة العربيةبركات، إبراهيم إبراهيم. 
م.1988ه /  1408شر والتوزيع، دار الوفاء للطباعة والن

. اجللد اخلامس، تفسري روح البيانالربوسوي، الشيخ إمساعيل حقي. 
: دار الفكر، دس..م.؛ د.ط.د

؛ القاهرة: الدار .ط.. دالبالغة الواضحةاجلارم، علي ومصطفى أمني، 
.2004العصرية السعودية، 

لد لنوويتفسري ا-مراح لبيداجلاوي، العالمة الشيخ حممد نووي.  . ا
؛ دم: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، .ط.األول، اجلزء األول، د

م.1980ه/1400
. اجلزء احلادي عشر، الطبعة التفسري الواضححجازي، حممد حممود. 

ه / 1388الرابعة؛ جامعة األزهر: مطبعة اإلستقالل الكربى، 
م.1968

الطبعة اخلامسة؛ مصر: دار . اجلزء األول، النحو الوايفحسن، عباس. 
املعارف، د.س. 
: .م.. الطبعة األوىل؛ دمن حنو املباين إىل حنو املعايناحلمصي، حممد طاهر. 

م.2003ه /  1424دار سعد الدين للطبعة والنشر والتوزيع، 
. الطبعة األوىل؛ بريوت كتاب شذا الَعْرف يف فن الصرفاحلمالوي، أمحد. 

.1982لبنان: دار القلم، –
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. جـ شرح الدماميين على مغين اللبيبالدمياميين، اإلمام حممد بن أيب بكر، 
لبنان: مؤسسة التاريخ العريب للطباعة -، الطبعة األوىل؛ بريوت1-2

م.2007ه/1428والنشر والتوزيع، 
. تفسري الكشافالزخمشري، أبو القاسم جار اهللا حممود بن عمر بن حممد.

لبنان: دار الكتب العلمية، -األوىل؛ بريوتاجلزء الثاين، الطبعة 
م.1995ه / 1415

لد الثاين، الطبعة صفوة التفاسريالصاببوين، الشيخ حممد علي.  . ا
التاسعة؛ القاهرة: دار الصابوين للطباعة والنشر والتوزيع، دس.

. الطبعة الثالثة؛ مصر: دار املعارف، يف علم الصرفالسيد، أمني علي. 
1976.

، دط؛ 2-1. جـ اإلتقان يف علوم القرآنوطي، اإلمام جالل الدين. السي
م.1979ه/1399لبنان: دار الفكر، - بريوت

. الطبعة التاسعة؛ بريوت: دار مباحث يف علوم القرآنالصاحل، صبحي. 
.1977العلم للماليني، 
لد السادس، اإلعراب املفصل لكتاب اهللا املرتلصاحل، عبد الواحد.  . ا

هـ.1414م/1993ة األوىل؛ دار الفكر، الطبع
حاشية العالمة الصاوي على تفسري الصاوي، العالمة الشيخ أمحد. 

.س.: دار الفكر، د.م.؛ د.ط.. اجلزء الثالث. داجلاللني
؛ .ط.. داملعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرميعبد الباقى، حممد فؤاد. 

م.1945ه/1364إندونيسيا: مكتبة دحالن، 
. الطبعة األوىل؛ حبوث يف قصص القرآنربه، السيد عبد احلافظ. عبد

.1972بريوت: دار الكتاب اللبناين، 
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الدرة العثيمني، الشيخ حممد بن صاحل والشيخ حممد بن أمحد اهلامشي، 
. الطبعة األوىل؛ القاهرة: دار ابن اجلوزي، النحوية يف شرح اآلجرومية

م.2006ه / 1427
دط؛ مصر: مطبعة عيسى . الفتوحات اإلهليةالعجيلى، سليمان بن عمر. 
.س.البايب احلليب وشركاه، د

لد الثالث (دط؛ القاهرة: مكتبة القاموس اإلسالميعطية اهللا، أمحد.  . ا
م.1970ه/1390النهضة العصرية، 
. التبيني عن مذاهب النحويني البصريني والكوفينيالعكربي، أبو البقاء. 

حتقيق ودراسة: عبد الرمحن سليمان العثيمني. الطبعة األوىل؛ 
م.2000ه/1421الرياض: مكتبة العبيكان، 

. حتقيق وتعليق منصور جامع الدروس العربيةالغاليِيين، الشيخ مصطفى. 
علي عبد السميع وثنا حممد سامل وحممد حممود القاضي، الطبعة 

م.2013ه/1434الثانية: القاهرة: دار السالم، 
. إعداد وتقدمي: حممد القاموس احمليطالفريوزآبادي، جمد الدين بن يعقوب. 

لبنان: دار إحياء - عبد الرمحن املرَعشلي. الطبعة األوىل؛ بريوت
م.2001ه/1422الرتاث العريب، 

لد السابع، اجلزء احلادي حماسن التأويلالقامسي، حممد مجال الدين.  . ا
م.1978ه/1398بريوت: دار الفكر، عشر، الطبعة الثانية؛ 

القرشي ، اإلمام أبو الفرج مجال الدين عبد الرمحن بن علي بن حممد 
اجلزء اخلامس، الطبعة األوىل؛ زاد املسري يف علم التفسري. اجلوزي. 

م.1965ه/1385بريوت: املكتب اإلسالمي للطبعة والنشر، 
. جـ اجلامع ألحكام القرآن. القرطيب، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري

.ك.، د11- 10
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لد اخلامس، جـ يف ظالل القرآنقطب، سيد.  ، الطبعة اخلامسة؛ 16. ا
م.1967ه/1386: .م.د

ه /  1386: .م.؛ د.ط.. دالتصوير الفين يف القرآن.------- 
م.1966

احمللي، العالمة جالل الدين حممد بن أمحد والشيخ املتبحر جالل الدين 
، 2-1.  جـ تفسري القرآن الكرميبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي. ع
.س.؛ مسارانج، مكتبة ومطبعة كريا طه فرتا، د.ط.د

. الطبعة اخلامسة؛ املعجم الوسيطجممع اللغة العربية مجهورية مصر العربية. 
م.2010ه/1431القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، 

لد السادس، جـ غيتفسري املرااملراغي، أمحد مصطفى.  لد اخلامس وا . ا
.س.: دار الفكر، د.م.؛ د.ط.، د16- 15

. الطبعة الثانية والعشرون؛ املنجد يف اللغة واألعالممعلوف، لويس. 
.1975لبنان: دار املشرق، - بريوت

، اجلزء األول، فيض القدير شرح اجلامع الصغرياملناوي، حممد عبد الرؤوف. 
، د.س.؛ د.م: دار الفكر.د.ط

. الكبعة العاشرة؛ مصر: قصص القرآناملوىل، حممد حادي وأصحابه، 
املكتبة التجارية الكربى، د.س. 

. اجلزء األول، الطبعة ملّخْص قواعد اللغة العربية: قواعد النحونعمة، فؤاد. 
س..التاسعة؛ بريوت: دار الثقافة اإلسالمية، د

. اجلزء الثاين، د الصرفملّخْص قواعد اللغة العربية: قواع.------- 
س..الطبعة التاسعة؛ بريوت: دار الثقافة اإلسالمية، د
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. الطبعة الثانية؛ أوجونج فندانج: العربية امليسرةنوري، احلج مصطفى حممد:
م.1992جملس رعاية التعليم اللغات باجلامعة "عالء الني"، 

. دط؛ أسباب النزولالنيسابوري، أبو احلسن علي بن أمحد الواحدي. 
ه / 1411لبنان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، - بريوت 
م. 1991

-؛ بريوت .ط.. دالقواعد األساسية لّلغة العربيةاهلامشي، السيد أمحد. 
ه.1354لبنان: دار الكتب العلمية، 

؛ إندنيسيا: .ط.. دجواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع.------- 
م.1960ه/1379الكتب العريب، مكتبة دار إحياء

. الطبعة الثانية؛ مناهج البحث يف اللغة واملعجمهالل، عبد الغفار حامد. 
م.1996ه / 1417القاهرة: دار اإلحتاد التعاوين للطباعة، 

. الطبعة األوىل؛ جامعة منهج البحث اللغويياقوت، حممود سليمان. 
م.1997ه/1418الكويت: مكتبة املنار االسالمية، 

. الطبعة األوىل؛ موسوعة النحو والصرف واإلعرابيعقوب، إميل بديع. 
.1988لبنان: دار العلم للماليني، - بريوت
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ب

سيرة الذاتيةال

ميالدية 1956سبتمرب 5عبد احلميد سليمان مولد يف باحثال
ألبوين أصلي جئنيبنتو، ونشأ يف عائلة متواضعة احلال–بباتوسارئنج 

جئنيبنتو: احلاج سليمان دينج بيتا بن بأريب دينج الال، -مكاسر 
هلما من سبعة بنت كويو دينج جينتو. وهو إبن الثاينوبداساري دينج تالو 

أبناء.
مبدة 1965يف سنة 18باملدرسة اإلبتدائية احلكومية رقم: إلتحق 

. ويف نفس السنة 1971مبريو جئنيبنتو، وخترج منها يف سنة ست سنوات
–إلتحق باملعهد الرتبوي للتعليم الديين احلكومي مبدة أربع سنوات برومنج 

واصل دراسته باملعهد بعد فرتة. و 1974جئنيبنتو، وخترج منه يف سنة 
أوجنج باندانج –الرتبوي للتعليم الديين احلكومي مرة أخرى بغونونج ساري 

.1976وخترج منه يف سنة تنيسنإثنتني مبدة 
سية دينج كانانج قد تزوج من اآلنسة: ست مش1976ويف سنة 

بنت أمر اهللا دينج غاسا (وهي مقرئة جئنيبنتو يف السبعينات): ورزقا بثالثة 
أوالد: مهزة بن عبد احلميد سليمان، وعبد احلكيم بن عبد احلميد سليمان، 

بن عبد احلميد سليمان، وبنتني: شام هجرة بنت عبد احلميد وحممد فاضل
سليمان، ومشس الضحى بنت عبد احلميد سليمان.

مث إلتحق جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية بأوجنج باندانج 
ا، وحصل على شهادة بكلية األدب 1977سنة  شعبة اللغة العربية وأدا

.1986أستاذية سنة 
ورئيس إدارة العام واإلقتصادية جامعة املسلمني اإلندونيسية مبكاسر 

تري هيئة نشر الدعة والبيعة يميالدية وسكر 2012إىل 2006سنة 
حىت 2012اإلسالمية للجامعة جبامعة املسلمني اإلندونيسية مكاسر سنة 

اآلن.
يف مرحلة املاجستري بنفس ميالدية واصل دراسته 2012ويف سنة 

بلغ من عمره ستة ومخسني سنة وهو ذي ، الاجلامعة والشعبة واإلختصاص
تّم اجناز مناقشة سييشعر دائما حبماسة يف طلب العلم. و إن شاء اهللا قد 

م. املوافق 2014ديسمرب 18أطروحته املاجستري يف يوم اخلميس التاريخ 
ه.1436صفر 25تاريخ لل
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